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Глава III 

МЪГЛИВИЯТ ОСТРОВ 
 

Когато чу, че я разпределят на Божата планета, Касиопея 

усети върху себе си поглед, изпълнен с неприкрита омраза. 

Огледа се. Беше й трудно да повярва, че погледът е на Мери-

Ан. От една страна, защото не разбираше с какво би могла да 

предизвика подобно чувство, а от друга – защото самата Мери-

Ан бе прокламирала многократно, че нейният бог значи любов.  

─ Може би по някакъв начин се чувства застрашена от 

теб – беше й прошепнала Барби, която никога не бе симпати-

зирала на смуглата богопоклонничка. Смяташе я за страхлива 

и лицемерна. 

Каси бе израсла сред безгрижното общество на творци, 

чиято основна грижа бе да представят новото си произведение 

по подходящ начин. Лицемерието в нейния свят се свеждаше 

до задължителните ръкопляскания и одобрителни възгласи при 

първоначалното представяне. След него авторът така или иначе 

научаваше истинското място на своята творба. Критиките – 

устни или писмени – винаги стигаха до него, заедно с имената 

на рецензентите. Никой не обръщаше внимание на анонимни 

мнения. В Аполония считаха, че един творец се изразява чрез 

всяка дума, нота или щрих – включително и когато рецензира 

свой събрат. Да търсиш анонимност означаваше да се съмня-

ваш в собствения си талант. Макар и с други критерии, учените 

от Верн споделяха това мнение.  

Да Винчи беше свят на изявата. Анонимността в него 

беше равнозначна на бездарност.  

Затова на Касиопея й беше трудно да проумее света, в 

който попадна. Там анонимността не беше недостатък, тя беше 

поощрявана.  

Още с излизането си от Входната точка, тя получи 

идентификационен номер и направление. От този момент се 

превърна само в още един жител на планетата. Никой не 
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търсеше мнението й, защото то беше без значение. Единствено 

думите на жреците бяха приемани сериозно. Те определяха 

правилата в гъсто населения религиозен свят. 

Божата планета бе единствената, на която Академията не 

беше една. Наистина, Училището, което даваше общото обра-

зование на младите хора и завършваше с разпределението им, 

беше едно-единствено и в него преподаваха учители от Земята 

– както във всички останали светове. Но за специализираното 

обучение след Разпределението всяка религия бе изградила 

своя Академия, в която да подготвя своите вярващи за 

житейския им път.  

Хората на планетата бяха разделени – както някога са 

били на Земята, а може би и по-силно, защото преди Разсел-

ването на Земята е имало както вярващи, така и невярващи. 

Последните със сигурност са се опитвали да се сближат със 

себеподобните си. Но в света, в който бе попаднала Касиопея, 

идваха само вярващи. И изолацията между отделните 

религиозни групи бе пълна. 

Направлението, което получи, бе за Мъгливия остров. 

Стори й се подходящо название, тъй като все още нямаше 

обяснение защо бе изпратена именно тук. Не вярваше нито в 

измъчения бог на Мери-Ан, нито в този на дългобрадите, 

сластно усмихващи се мъже, с увити кърпи по главите, нито в 

многоръките статуи, обкичени с цветя, нито в очевидно 

мрачния идол на хората с черни кожени дрехи и мъртвешки 

гримирани лица. 

За свое учудване Каси откри, че въпреки очевидните 

различия и непоносимостта си един към друг, всички тези хора 

се отнасяха с еднаква неприязън към нейното местоназначение. 

“Гнездо на змии” и производните на тази фраза бяха най-често 

употребяваните изрази, който чуваше тя за себе си и за 

Мъгливия остров, докато чакаше да я отведат. 

Оказа се, че корабът, който очакват, е обикновен плава-

телен съд. На Божата планета не ползваха въздушен транспорт. 
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Не се доверяваха и на роботите. Почти всички дейности се 

извършваха от хора и животни. Касиопея установи това по 

време на пребиваването си в хотела на Преддверието – така 

наричаха тук селището, разположено около Входната точка, 

обслужващо пътниците на тунелното трасе.  

Преддверието беше нещо като транспортен център, 

единственото място с удобен превоз към отделните Свещени 

земи – територии на различните религиозни общности. Може 

би затова и Училището се намираше тук – удобна спирка за 

учениците от всички краища на планетата, както и за техните 

родители.  

Докато пребиваваха в Преддверието, хората се настаня-

ваха в някой от хотелите, които – за учудване на Касиопея – 

подбираха гостите си не на религиозен, а на йерархичен 

принцип. Имаше хотели за висши жреци, за средна категория 

жреци, за “почитани” и “обикновени” жители.  

Каси бе изпратена в един от “обикновените” хотели. За 

щастие, родителите на Мери-Ан трябва да бяха “почитани”, 

защото тя отседна на друго място. 

─ В нашия свят всеки си знае мястото, дъще – 

просвещаваше Каси една забрадена жена на средна възраст, с 

чиято дъщеря се беше запознала на закуска. 

─ Така е във всички светове – вмъкна Каси. 

─ Защото Бог се грижи за всичките си деца. 

─ Извинете ме, госпожо, но кой точно бог? На тази 

планета има толкова много...  

Жената се усмихна снизходително и се наведе към 

пришълката: 

─ Когато Го срещнеш, ще Го познаеш – каза загадъчно 

тя. 

Тъй като не знаеше какво да отговори, а се страхуваше да 

не обиди събеседничката си, Каси реши да смени темата: 
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─ Забелязах, че на този свят жените обичат да покриват 

главите си, но го правят по различен начин. Кажете ми, кой е 

най-модерният стил в момента? 

Изглежда беше сгрешила нещо, защото жената студено се 

отдръпна: 

─ Тази планета не е подвластна на модата, момиче. 

Жената покрива главата си според изискванията на собствената 

си религия. 

Огледа я изпитателно и запита с подозрение: 

─ А ти от коя вяра си? Не мога да позная по дрехите ти. 

Не си тукашна, но трябва да свикнеш да се обличаш прилично, 

щом ще живееш тук. 

─ Аз... не знам, не съм вярваща – отвърна объркано Каси. 

– Бях разпределена. 

─ Писаното е писано – промърмори философски жената. 

– Кажи ми закъде пътуваш и аз ще ти кажа какво ти приляга да 

носиш. 

─ Чакам кораба за Мъгливия остров. 

Жената подскочи от изненада, след това изведнъж 

заговори за някаква забравена работа и се сбогува набързо.  

Каси се загледа подире й и тъжно въздъхна: 

─ Какъвто и да е този остров, очевидно е най-непопуляр-

ното място в този свят – рече замислено. – Въпросът е защо аз 

съм изпратена там? 

� 

Все още допиваше кафето си, когато хората от околните 

маси наскачаха, разтърсвайки се един друг с викове „Мерлин” 

и „Идват!”. Всичко стана толкова бързо, че тя не разбра кога 

остана сама в закусвалнята. Огледа се. Беше сигурна, че 

персоналът на хотела е някъде тук, но като че ли беше станал 

невидим. 

Порталната врата се отвори и в хотелската закусвалня 

влезе висок мъж, загърнат в дълга черна мантия с качулка и 
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извезани златни и сребърни зведички. Лицето му бе покрито от 

черна маска тип домино. Тя беше толкова голяма, че закриваше 

половината чело, скулите и носа на непознатия. Онова, което 

можеше да се види, бе неколкодневната тъмна брада, изпъл-

ваща долната половина от лицето му. Придружаваха го двама 

също така маскирани мъже. Техните маски обаче закриваха 

само очите, а мантиите им вместо със звездички бяха обсипани 

със сребристи кръгове и триъгълници. 

Непознатият се насочи към Каси с уверени крачки.  

─ Мерлин! – прошепна почти ужасено някакъв глас зад 

гърба й и тя почувства облекчение, че още някой бе останал с 

нея. 

Непознатият хвърли пренебрежителен поглед натам, 

откъдето идваше гласът, след което се обърна към Каси: 

─ Надявам се, че не греша, госпожице и Вие сте Касиопея 

Павли. 

Думите бяха казани по-скоро въпросително. За голямо 

нейно учудване гласът не звучеше застрашително или властно. 

Беше просто учтив. Тя мълчаливо кимна. 

─ Радвам се да се запознаем. Аз съм Мерлин – под 

маската очите му присмехулно огледаха закусвалнята и се 

спряха на нейните. – Е, предполагам, вече и сама сте разбрала. 

─ Не съвсем – отговори Каси.  

За кратък миг й се стори, че погледът му проблясва 

въпросително, но той кимна с разбиране и поясни: 

─ Аз съм този, който ще Ви отведе на Мъгливия остров. 

Добре дошла при нас, Кая! 

При последните думи ръката на мъжа се показа изпод 

мантията и той я протегна отривисто към Каси. Някъде в 

брадата устните му се разтегнаха в лека усмивка.  

Тя отвърна на поздрава и преди да успее да зададе 

въпроса си, непознатият я успокои: 
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─ Носачите от хотела в момента товарят багажа Ви на 

кораба. Вие сте последната от тазгодишните попълнения. 

Очакваме само Вас, за да тръгнем към дома. 

Каси отново кимна и го последва мълчаливо. Усещаше 

как зад гърба й закусвалнята се изпълва с живот.  

Подобно усещане – за море, което се отдръпва пред 

краката им и отново се събира зад тях, тя изпитваше по целия 

път към пристанището. Забележеха ли малката процесия, 

хората се стаяваха и ги проследяваха с любопитни погледи. 

Каси си помисли, че щеше да е добра идея спътниците й да бяха 

дали едно от техните наметала – втренчените погледи я 

смущаваха, все едно, че беше гола. 

─ Не се притеснявай от тях – каза й Мерлин, когато бяха 

вече на кораба. – Те се страхуват от нас. Затова се налага да 

поддържаме този мистичен цирк. 

Бяха свалили мантиите и маските и заедно с останалия 

екипаж сърдечно се запознаваха с новоразпределените.  

Едно от момичетата й беше познато – бяха завършили 

заедно Училището на Земята. Тъмнокосата Триш Гейт имаше 

издължени зелени очи, по които си падаха половината момчета 

във випуска. Останалите разпределени виждаше за първи път. 

Научи, че дребното момче с кръгло жълтеникаво лице се казва 

Кан Джу и е син на главния шаман на Ча. Когато разбрал за 

разпределението, баща му се отказал от него. Младежът 

изглеждаше изключително подтиснат, но, за свое щастие, вече 

бе намерил утешителка – луничаво момиче от Училището на 

Звездна градина, което изобщо не изглеждаше стресирано от 

допира с новия си свят.  

Каси трябваше да признае пред себе си, че единствено тя 

се чувства неловко и в неведение. Изглежда, Мерлин беше 

забелязал, защото я повика в каютата си. 

─ Стори ми се, че не знаеш защо се намираш при нас, Кая 

– започна меко той. – Имаш ли представа кои сме ние? 
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─ Не, господин Мерлин – поклати глава Каси. – Никога 

не съм била религиозна и нямам представа защо ме разпреде-

лиха тук. От друга страна, името Ви ми е познато от античните 

легенди. То принадлежи на ... 

─ ... магьосник – довърши вместо нея Мерлин. – 

Митичен магьосник, макар да е спорен въпросът дали е бил 

добър или лош. 

Той млъкна, сякаш очакваше тя да зададе следващия си 

въпрос. Каси усети, че има още много неща, които би могъл да 

й съобщи, затова предпочете да го остави да продължи: 

─ Разбирам какво си мислиш, но нито аз, нито някой от 

спътниците ми е магьосник. Не и в смисъла, който хората 

влагат в тази дума. От друга страна, Кая, Мерлин не е моето 

име, а моята титла. Името ми е Джурана Бхимагиши, роден, 

израснал и разпределен на тази планета. Аз съм сегашният 

водач на Мъгливия остров. Мерлин е титлата на водача. 

─ Значи ти си върховният жрец? – неусетно Каси също 

бе изоставила учтивата форма. 

─ Не, аз не съм жрец – засмя се мерлинът. – Ние нямаме 

жреци, нямаме и божествени идоли, на които да се кланяме. 

─ Но тогава... кои сте вие? И какво общо имам аз с вас? 

─ Ние сме хора, Кая. И ти си една от нас. Но въпросът е 

не кои, а какви сме. 

Той отново бе спрял за минутка, за да й даде време да 

осмисли казаното. 

─ По време на Разселването – започна Джурана – имало 

група хора, които никой не искал в своя свят. Те били странни, 

били различни – някои местели прибори с ръце, други 

отгатвали мисли, трети променяли настроението на околните 

според собственото си. Най-различни хора, с най-различни и 

странни за другите умения. Да, имало мнозина измежду тях, 

които лекували с ръцете си. Имало други, които давали 

диагноза на пациенти от разстояние. Имало и такива, които 

предвиждали бъдещето... 
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─ Врачки? И вещици, които правят магии за любов? 

─ Насмешката ти е неуместна, дете – обръщението й се 

стори забавно, сякаш някакъв старец говореше на малко, 

сополиво хлапе.  

Мерлинът не беше стар. Вероятно бе достатъчно зрял и 

гонеше петдесетте, но беше младолик – въпреки брадата или 

може би тъкмо поради нея.  

─ Когато говориш за вещици, Кая, не забравяй, че си една 

от нас, сиреч... от тях – добави той. 

Колкото и да се опитваше външно да остане спокойна, 

Каси бе напълно объркана. Вече й беше ясно защо хората по 

пътя ги отбягваха, но все още не виждаше своето място в 

подобно общество. 

─ Случвало ли ти се е да знаеш какво ще се случи, Кая? 

Да си сигурна в изхода на някое събитие, без да знаеш защо? – 

сякаш прочел мислите й, каза мерлинът. Или наистина ги беше 

прочел? Каквато и да бе дарбата му, трябва да е била 

достатъчно силна, за да го изберат за водач. 

─ Не, аз не чета мисли – допълни той, с което още повече 

стресна Каси. – Мерлинът трябва да владее телекинезата, за да 

поддържа... хммм... магьосническия статус на малкото ни 

общество. Аз просто разсъждавах логично: кой би бил 

въпросът, който те вълнува най-много в този момент? 

─ Никога не съм и помисляла, че може да имам... особени 

способности. 

─ Не са ли ти казвали, че имаш страхотна интуиция? 

─ Сега като се замисля – да. Но интуицията не е... Или 

греша? 

Джурана се усмихна: 

─ Твоето не е просто интуиция. Имаш много да учиш на 

Острова. 

─ А защо точно Божата планета?  

─ Както ти казах, никой свят не ни е искал. Смятали са, 

че с параспособностите си можем да разрушим обществата им 
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– да ги караме да вършат неща, които не искат, да крадем 

идеите им... На Божата планета се оформили различни 

затворени общества, всяко от които не иска да знае за другите. 

Чиновниците на Земята, отговорни за Разселването, решили, че 

това е идеалното място – вярата играе основна роля в живота 

на хората, а тези, които не се побират в рамките, са еретици, 

магьосници и други презрени същества. Били сме изолирани. 

От онова време до днешни дни Училищата следят най-строго 

появата на такива като теб и ги изпращат тук. А ние се грижим 

да поддържаме имиджа си на страшни и опасни хора. 

При последните думи мерлинът се усмихна, стана от 

стола и с подканващ жест изпрати Каси до вратата.  

Беше й препоръчал да си почине в каютата, но знаеше, че 

тя ще остане на палубата. Всички младежи, които отиваха за 

пръв път на Острова, постъпваха така. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За книгата: 

 


