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На Ленор,
чиято съименница се появява в тази книга,
на Майкъл,
който споделя нетърпеливото й очакване,
и на Дъстин Джойс и Уенди
с обич.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Всяка от книгите от тази поредица, озаглавена „Деца на земята“,
представляваше отделно и уникално предизвикателство, но от самото
начало, когато се зароди идеята за бъдещия роман в 6 части, четвъртият
том (в българския превод книги 7, 8 и 9 от поредицата — б.пр.),
„книгата за пътешествието“, беше както най-трудната, така и най-
интересната от гледна точка на изследователската и писателската
работа. „The Plains of Passage“ (в българския превод — „Айла през
равнината“ и „Дългият път на север“ — б.пр.) наложиха допълнително
пътешествие и от страна на авторката, включващо повторно посещение
на Чехословакия, както и пътуване до Унгария, Австрия и Германия за
проследяване на част от поречието на Дунав (Великата майка река). Но
за да се пренесе действието в ледниковата епоха, беше необходимо още
повече библиотечно време за изследвания.

Отново съм задължена на д-р Ян Йелинек, заслужил директор на
„Антропос институт“ в Бърно, Чехословакия, за неговата любезност, за
помощта и за уместните му бележки и тълкувания, свързани с
артефактите от късния палеолит, намерени в региона.

Благодарна съм и на д-р Бохуслав Клима, „Archeologicky Ustav
CSAV“, за чудесната дегустация в неговата изба на вина от лозята му
край Долни Вестонице и още повече за това, че така щедро сподели с
мен събираните през целия му живот знания и информация за
обстановката през най-важния ранен период.

Бих искала да изразя благодарността си и към д-р Иржи Свобода,
„Archeologicky Ustav CSAV“, за информацията му във връзка с
удивителните му нови открития, които значително обогатяват
познанията ни за далечните предци на съвременното човечество,
живели преди повече от 250 века, когато една четвърт от земното кълбо
е била покрита с лед.

На д-р Олга Софър, водещия американски експерт по отношение
на народите от Централна и Източна Европа от късния палеолит, съм
благодарна и признателна за това, че ме уведомяваше за най-новите
събития и ми предоставяше последните вестници, включително
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резултатите от ново проучване върху най-ранното грънчарско изкуство
в човешката история.

Искам да изразя благодарността си към Д-р Милфърд Уолпоф от
Мичиганския университет за полезните му забележки по време на
дискусията ни за разпределението на населението от северните
континенти по време на последната ледникова епоха, когато прадедите
на съвременното ни човечество се концентрирали в някои благоприятни
области, докато по-голяма част от земята, макар и богата на
животински видове, оставала безлюдна.

Намирането на парченцата от мозайката, необходими за
създаването на този измислен свят от праисторическото минало, бе
истинско предизвикателство; не по-малко предизвикателство бе и
тяхното сглобяване. Дори и след като проучих наличните материали
относно глетчерите и заобикалящата ги среда, все още нямах
достатъчно ясна представа за всички северни земи, за да мога да
придвижвам моите герои през техния свят. Имаше въпроси,
противоречиви теории — някои от които не изглеждаха много добре
обмислени — парчета, които не пасваха.

Накрая с голямо облекчение и нарастващ възторг открих едно
ясно обяснено и внимателно конструирано проучване, което разсея
мъглата, забулила света през ледниковата епоха. То даде отговор на
възникналите въпроси и ми даде възможност да намеря правилното
място на останалата информация, почерпена от други източници, както
и на моите собствени размишления, така че да мога да изградя една
логическа атмосфера. Изключително съм признателна на Р. Дейл
Гутрие за статията му „Бозайниците от Мамутската степ, като
индикатори за палеосредата“ (Mammals of the Mammoth Steppe as
Paleoenvironmental Indicators), стр.307-326 от „Палеоекология на
Берингия“ (Paleoecology of Beringia) под редакцията на Дейвид М.
Хопкинс, Джон В. Матеус — младши, Чарлз Е. Суигър и Стивън Б. Янг,
Academic Press, 1982 г. Повече от която и да било друга отделна творба
тази статия спомогна за превръщането на тази книга в единно,
всеобхватно и разбираемо цяло.

Тъй като рунтавите мамути символизират ледниковата епоха, бяха
положени значителни усилия за съживяването на тези дебелокожи
праисторически животни. Част от изследванията ми се състояха в това,
да издиря всичко, което можех да намеря по отношение на мамутите и



5

на съвременните слонове, тъй като те са така тясно свързани. Сред тази
литература най-ярко изпъква „Спомени за слонове — тринадесет
години от живота на семейство слонове“ (Elephant Memories: Thirteen
Years in the Life of an Elephant Family) от д-р Синтия Мос (William
Morrow & Co. Inc., 1988). Задължена съм на д-р Мос за дългогодишните
й изследвания и за интелигентно написаната й и лека за четене книга.

Освен изследователския материал за една писателка е от значение
и словесното съзвучие и качеството на завършената й творба. Вечно ще
бъда признателна на Лори Спарк, изпълнителен и управителен редактор
на издателската група „Краун“, която се погрижи завършеният ръкопис
да се превърне в добре оформена и отпечатана книга.

Благодарна съм и на Бети А. Прашкър, главен редактор,
вицепрезидент и още по-важно — изключителен редактор, под чието
ръководство ръкописът се превърна в завършена творба.

Не по-малка благодарност изпитвам и към Джийн В. Нагар —
посредничка от световна класа, заемаща първо място и носителка на
златен медал в Литературната олимпиада!

И накрая за Рей Оел — любов и признателност, за които не
достигат слова.
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Айла и Джондалар стояха на една поляна, от която се виждаше
голяма част от планината. Изпълнени с чувство на загуба и самота,
гледаха как Доландо, Маркено, Карлоно и Дарвало се спускат надолу
по пътеката. Останалите от хората, тръгнали да ги изпратят,
постепенно бяха изостанали. Когато четиримата стигнаха до един
завой на пътеката, се обърнаха и помахаха.

Айла им отвърна, като вдигна ръка с опакото на дланта обърнато
към тях, което означаваше „елате пак“, и внезапно осъзна, че повече
никога няма да види Шарамудоите. Въпреки краткия период, който
прекара с тях, тя се бе привързала към тях. Те я бяха посрещнали
гостоприемно, бяха я поканили да им гостува и жената би могла да
живее сред тях щастливо.

Сегашното им заминаване й напомни за раздялата й с Мамутоите
в началото на лятото. Те също я бяха посрещнали гостоприемно и тя
беше обикнала мнозина от тях. Можеше да е щастлива, ако беше
останала при тях, макар че щеше да живее с мъката, която беше
причинила на Ранек, а когато замина, я беше обхванало вълнението, че
се прибира у дома с мъжа, когото обича. Докато живя с Шарамудоите,
никой не бе страдал заради нея и това правеше раздялата още по-
трудна. Обичаше Джондалар и не можеше да не го придружи, но беше
намерила приятели, които я приемаха и с които й беше трудно да се
раздели завинаги.

„Пътуванията са свързани с много сбогувания“ — помисли си
Айла. Дори си беше взела последно сбогом със сина си, когото беше
оставила с Клана… макар че ако беше останала там, може би някой
ден щеше да й се отдаде възможност да се спусне с лодка заедно с
Рамудоите надолу по Великата майка река до делтата. И тогава може
би щеше да направи пътешествие около полуострова, за да потърси
новата пещера на клана на нейния син… но нямаше смисъл да
продължава да мисли за това.
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Вече нямаше да има други възможности за връщане, на които да
се надява. Нейният живот я отвеждаше в една посока, а животът на
сина й го насочваше в друга. Иза й беше казала: „Намери хората си,
намери си стопанина.“ Беше намерила прием сред народ, който й
допадаше, и беше срещнала и обикнала мъж, който също я обичаше.
Но наред с всичко, което беше спечелила, в живота й имаше и загуби.
Една от тях беше загубата на сина й и тя трябваше да се примири с
този факт.

Джондалар също се почувства самотен, когато видя как
четиримата се обърнаха и поеха обратно към дома си. Те бяха негови
приятели, с тях беше живял няколко години и ги беше опознал добре.
Макар че не беше свързан с тях по майчина линия, той ги чувстваше
като кръвни роднини. Въпреки силното си желание да се върне към
корените си, те му бяха като семейство, което вече никога нямаше да
види, и това го натъжаваше.

Когато последните Шарамудои, които ги бяха изпратили,
изчезнаха от Погледа им, Вълчо седна на задните си лапи, вирна глава,
изджавка няколко пъти, след което нададе силен, гърлен вой, който
разтърси спокойствието на слънчевото утро. Четиримата отново се
появиха долу на пътеката и помахаха за последен път в отговор на
вълчето сбогуване. Изведнъж се чу ответен вълчи вой. Маркено вдигна
очи, за да види откъде идваше вторият вой, преди отново да тръгнат
надолу по пътеката. След това Айла и Джондалар се обърнаха и се
отправиха към планината с върхове, блестящи от синьо-зеления
глетчерен лед.

Макар да не бяха толкова високи, колкото планинската верига на
запад, планините, сред които се движеха, бяха възникнали по едно и
също време с нея, през една от най-скорошните епохи на образуване на
планини — скорошна само по отношение на тежките, бавни движения
на дебелата скална кора, плаваща върху разтопената лава на древната
земя. Издигнат и нагънат на няколко последователни успоредни
хребета през орогенезиса, който беше предизвикал рязкото застиване
на целия континент, неравният терен на най-крайния източен дял на
обширната планинска верига беше покрит с богата зелена
растителност.

Широколистни дървета отделяха равнините, в които все още бе
топло лято, от по-хладните височини. Преобладаваха дъб и бук, но
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често се срещаха и габър и явор. Листата им вече бяха започнали да се
превръщат в разноцветно пано в червено и жълто, контрастиращи с
наситеното зелено на смърча по по-високия хребет. Един участък с
иглолистни дървета, в които освен смърч имаше и тис, ела, бор и
иглолистна борика, се простираше и по заоблените по-ниски
възвишения и покриваше стръмните склонове на високите върхове с
по-бледа зеленина, която избледняваше в жълтото на лиственицата.
Височината, над която не можеха да растат дървета, представляваше
зелено алпийско пасбище, което преминаваше в бялото на снега в
началото на сезона. Най-отгоре беше синкавият леден шлем на
глетчера.

Мимолетният горещ дъх на краткото лято, докоснал южните
равнини в ниското, вече отстъпваше пред сковаващата хватка на студа.
Въпреки че имаше известен междинен период на затопляне, ледът на
глетчера се прегрупираше за една последна атака на земята, преди
оттеглянето му да се превърне в пълно поражение хиляди години по-
късно. Но дори и по време на по-мекия период преди последното му
нападение ледът на глетчера не само че беше покрил ниските върхове
и склоновете на високите планини, но беше сковал в прегръдката си и
континента.

Айла и Джондалар по-често вървяха пеша и по-рядко яздеха,
докато прекосяваха насечения горист ландшафт, още повече че
допълнително затруднение в придвижването им беше това, че
трябваше да влачат лодката. Те изкачваха стръмни склонове,
преминаваха през хребети, отделни сипеи, спускаха се по стръмните
склонове на дълбоки оврази, образувани при пролетното топене на
сняг и лед и от силните дъждове в южните планини. На дъното на
някои от тях имаше вода, която се просмукваше през кашата от
загниваща растителност и мека глина, полепнала по краката на хората
и животните. През други преминаваха бистри потоци. Всички скоро
щяха отново да се напълнят от буйните дъждовни води на есента.

Преминаването им през по-ниските възвишения, покрити с редки
широколистни гори, се затрудняваше от храсталака, през който
трябваше да си пробиват път. Жилавите стъбла на бодливите къпинови
храсти образуваха невероятна преграда, която се впиваше в коси,
дрехи, кожа и козина. Топлата рунтава козина на степните коне,
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предпазваща ги от студа на откритите равнини, лесно се закачаше и
оплиташе в бодлите и това не беше спестено дори на Вълчо.

Отдъхнаха си с радост, когато стигнаха равнището на
вечнозелената растителност, чиято сравнително постоянна сянка не
позволяваше на храсталака да се разпростира, макар че по стръмните
склонове, където гората не беше така гъста, слънцето проникваше по-
лесно отколкото по равните места, давайки възможност на някои
храсти да се развият. Не им беше много по-лесно да яздят през гъстата
гора от високи дървета, където конете трябваше да намират пътя си
през всякакви дървесни препятствия, а на пътниците се налагаше
постоянно да се навеждат, за да избягват провисналите клони. Първата
нощ направиха бивак на една полянка, заобиколена от островърхи
иглолистни дървета.

Наближаваше вечерта на втория ден, когато пътешествениците
преминаха линията, над която не растат дървета. Освободили се най-
сетне от увиващия се около краката им храсталак, както и от
постоянната преграда на по-високите дървета, те разпънаха палатката
си до един студен, бърз поток на открито пасбище. Щом свалиха
багажа от конете, те веднага започнаха да пасат свежата трева и
алпийските билки на зелената ливада. Докато преминаваха по ниските,
сухи места, животните се хранеха само с изсъхнала трева.

Заедно с тях пасеше малко стадо елени. Мъжкарите усърдно
търкаха короните си от рога в клоните и острите камъни,
освобождавайки ги от мекото покритие от кожа и хранителни
кръвоносни съдове, за да ги подготвят за есенното разгонване.

— Скоро ще настъпи сезонът на Удоволствията им —
разсъждаваше на глас Джондалар, докато приготвяха огъня. —
Приготвят се за битките и за женските.

— Битките представляват ли Удоволствие за мъжкарите? —
попита Айла.

— Никога не ми е минавало през ума такова нещо, но за някои
може би е така.

— Ти обичаш ли да се биеш с други мъже?
Той се намръщи, замисляйки се сериозно по въпроса.
— Случвало ми се е. Понякога си принуден да го сториш поради

една или друга причина, но не мога да кажа, че ми харесва. Все пак
нямам нищо против борбата и другите състезания.
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— Мъжете от Клана не се бият помежду си, не им е разрешено.
Но наистина провеждат турнири — каза Айла.

— И жените, но техните са различни.
— По какво се различават женските?
След известно мълчание тя обясни:
— Мъжете се състезават в дейностите си, а жените — в това,

което създават, включително бебетата, макар че резултатите от това
състезание не се обявяват и всяка си мисли, че е победителка.

Още по-нагоре в планините Джондалар забеляза семейство
муфлони и посочи дивите овце с огромни рога, навити близо до
главите им.

— Ето, това са истински борци. Когато се юрнат един към друг и
треснат главите си, се чува нещо подобно на гръмотевица.

— Как мислиш, когато елените или овните се втурват един срещу
друг с насочени рога, те бият ли се, или се състезават?

— Не знам. Нараняват се, но не много често. Обикновено
единият се предава, когато другият покаже, че е по-силен, а понякога
само се перчат и реват, без да се бият. Може би това е повече
състезание, отколкото действителна битка. — Той й се усмихна. — Ти
си интересна жена, все такива въпроси задаваш.

Когато слънцето се скри зад хоризонта, прохладният вятър стана
леден. През деня беше валял слаб сняг, който се беше стопил на
откритите слънчеви места, но на сенчестите се беше задържал на
купчинки, което предсказваше студена нощ и по-силен снеговалеж.

Вълчо изчезна малко след като опънаха палатката. Когато
притъмня и той не се върна, Айла започна да се безпокои.

— Дали да му подсвирна, за да се върне? — попита тя
Джондалар, докато си лягаха.

— Не му е за пръв път да ходи на лов сам, Айла. Ти просто си
свикнала да се навърта наоколо, да е близо до теб. Ще се върне —
отговори той.

— Надявам се да се върне до сутринта. Жената се изправи, за да
огледа наоколо, но отвъд огъня цареше непрогледен мрак.

— Той е звяр и си знае пътя. Ела и седни тук. — Джондалар
сложи ново дърво в огъня и се загледа в изригналите към небето искри.
— Виж звездите. Виждала ли си досега толкова много?

Айла вдигна очи и се слиса.
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— Наистина изглеждат много. Може би защото тук сме по-близо
до тях и виждаме повече от тях, особено по-дребните… те дали не са
просто по-далеч от нас? Мислиш ли, че те все прииждат и прииждат?

— Не знам. Никога не съм мислил за това.
— Дали твоята Зеландони знае?
— Възможно е, но все пак би ни казала. Има някои неща, които

се знаят само от Онези, които служат на Майката. Айла, ама ти
наистина задаваш странни въпроси — каза той и потръпна. Макар че
не беше сигурен дали е от студа, той каза: — Стана ми студено, а утре
трябва да тръгваме рано. Доландо каза, че дъждовете могат да
започнат всеки момент. А това означава, че тук може да падне сняг. Ще
ми се да слезем долу още преди това.

— Веднага идвам. Просто искам да се убедя, че всичко е наред с
Уини и Рейсър. Може Вълчо да е при тях.

Айла продължаваше да се безпокои, когато се пъхна в спалните
кожи, и трудно заспа, защото се напрягаше да чуе някакъв звук, който
можеше да означава, че животното се е върнало.

Беше тъмно, твърде тъмно, за да може погледът й да проникне
отвъд множеството звезди, които извираха от огъня и струяха към
нощното небе, но тя продължаваше да се взира. И тогава две звезди,
две жълти светлини в нощта се приближиха една към друга. Бяха
очи, очите на вълк, който гледаше към нея. Той се обърна и започна да
се отдалечава и тя разбра, че той иска от нея да го последва, но
когато тръгна след него, на пътя й изведнъж се изпречи огромна
мечка.

Отскочи уплашена назад, когато мечката се изправи на задните
си лапи и заръмжа. Но щом я погледна отново, откри, че това не е
истинска мечка. Беше Креб, Мог-ърът, с наметалото си от меча
кожа.

Някъде отдалеч долетя гласът на сина й, който я викаше.
Погледна зад огромния магьосник и видя вълка, но това не беше
просто вълк. Беше духът на Вълка, тотемът на Дърк, който искаше
тя да го последва. После духът се превърна в сина й и вече Дърк беше
този, който искаше тя да го последва. Той я повика още веднъж, но
когато тя се опита да отиде при него, Креб отново препречи пътя й.
Посочи нещо зад нея.
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Тя се обърна и видя една пътека, водеща към недълбока пещера.
На входа й имаше навес от светъл камък отстрани на един зъбер, а
над него — странен валун, който сякаш беше застинал малко преди да
се катурне отвъд хребета и да полети надолу. Когато отново се
обърна, Креб и Дърк бяха изчезнали.

— Креб! Дърк! Къде сте? — извика Айла и рязко седна в
постелята.

— Айла, ти пак сънуваш нещо — каза Джондалар и също се
изправи.

— Изчезнаха. Защо той не ми позволи да тръгна с тях? —
изстена тя със сълзи на очи.

— Кой изчезна? — попита мъжът и я прегърна.
— Дърк изчезна, а Креб не ми позволи да тръгна с него.

Препречи ми пътя. Защо не ми позволи да отида с него? — изплака в
прегръдките му.

— Това е сън, Айла. Само сън. Може да означава нещо, но е само
сън.

— Прав си. Знам, че си прав, но беше толкова ярък.
— Да си мислила за сина си напоследък?
— Да. Мислех си, че никога вече няма да го видя отново.
— Може би точно затова си го сънувала. Зеландони винаги

казваше, че когато имаш такъв сън, трябва да се опиташ да запомниш
всичко в него и някой ден може би ще проумееш смисъла му — каза
Джондалар, опитвайки се да види лицето й в тъмното. — А сега се
опитай да заспиш отново.

И двамата лежаха будни известно време. Когато се събудиха на
сутринта, небето беше облачно и Джондалар с нетърпение очакваше да
тръгнат, но Вълчо все още го нямаше. Айла често му свиркаше, докато
събираха палатката и багажа си, но него го нямаше никакъв.

— Айла, трябва да тръгваме. Той ще ни настигне, както става
винаги — каза Джондалар.

— Не тръгвам, докато не разбера къде е. Ти ако искаш тръгвай,
ако искаш чакай тук. Аз ще го потърся.

— Къде ще го търсиш? Този звяр може да е къде ли не.
— Може да се е върнал назад. Той наистина много хареса

Шамио. Трябва да се върнем и да го потърсим.
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— А не, никакво връщане назад! Не и след като стигнахме чак
дотук.

— Ако трябва, ще се върна и сама. Не тръгвам никъде, докато не
намеря Вълчо — заяви решително тя.

Джондалар поклати глава, като я видя, че поема обратно по
следите. Беше очевидно, че е непреклонна. Досега вече щяха да са
изминали доста път, ако не беше звярът. А колкото до него, той нямаше
нищо против Вълчо да остане при Шарамудоите.

Айла продължаваше да подсвирква и изведнъж, в момента, в
който тя отново навлезе в гората, звярът се появи от другата страна на
поляната и се втурна към нея. Той се хвърли към младата жена, едва не
я събори, постави лапите си на раменете й, близна я по устните и леко
я ухапа по брадичката.

— Вълчо! Ето те най-сетне! Къде беше! — възкликна тя, като го
сграбчи за врата, потри лицето си в муцуната му и допря зъбите си до
челюстта му в отговор на неговия поздрав. — Толкова се тревожих за
теб. Не бива да изчезваш така.

— Мислиш ли, че вече можем да тръгваме? — попита
Джондалар. — Загубихме половината сутрин.

— Добре поне, че се върна и няма да ни се наложи да
изминаваме целия път обратно — каза Айла и се метна на гърба на
Уини. — Накъде искаш да вървим? Аз съм готова.

Мълчаливо тръгнаха през пасбището, ядосани един на друг, и
яздиха така, докато стигнаха до един хребет. Докато се движеха покрай
него, търсеха място, където да го преминат. Приближиха стръмен
каменист склон, но той им се стори много несигурен и Джондалар
продължи напред, търсейки друго удобно място. Ако бяха без конете,
можеха лесно да преминат хребета, но единственото място,
сравнително удобно за преминаване на конете, изглежда, беше склонът
на една плъзнала се надолу скала.

— Айла, мислиш ли, че конете ще могат да изкачат тази
стръмнина? Струва ми се, че няма друг път, освен ако не решим да се
върнем в ниското и да се опитаме да заобиколим.

— Ти каза, че не искаш да се връщаме — отговори му тя, —
особено заради някакъв си звяр.

— Така е, но щом се налага, ще трябва да го сторим. Ако смяташ,
че е твърде опасно за конете, няма да се опитваме да изкачваме
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стръмнината.
— Ами ако бях решила, че е твърде опасно за Вълчо? Тогава

щяхме ли да го зарежем?
За Джондалар конете бяха полезни и макар че харесваше вълка,

мъжът просто не смяташе за необходимо да се бавят заради него. Но
очевидно Айла беше на друго мнение и той усети, че нещо ги
разделяше. Между тях съществуваше някакво напрежение, вероятно
поради това, че тя искаше да остане при Шарамудоите. Помисли си, че
когато се отдалечат достатъчно, тя отново ще очаква с нетърпение
крайната цел на пътешествието им. Не искаше да я наскърбява повече,
затова каза:

— Не че съм искал да изоставя Вълчо. Просто си мислех, че той
ще ни настигне както преди. — Не бе искрен, защото в онзи момент
беше готов да го изостави.

Тя долови, че има и още нещо, но не й се искаше разногласието
им да ги раздалечава, а и след завръщането на Вълчо чувстваше
облекчение. Щом безпокойството й премина, ядът й се изпари. Слезе
от коня и започна да се изкачва по склона, за да провери дали е
безопасен. Не беше съвсем сигурна, че конете ще се справят, но
Джондалар беше казал, че ако не успеят, ще потърсят друг път.

— Джондалар, не съм напълно сигурна, но ми се струва, че
трябва да опитаме. Като че ли не е толкова опасно, колкото изглежда.
Ако конете не се справят, ще се върнем да потърсим някакъв обходен
път.

В действителност теренът не беше толкова нестабилен, колкото
изглеждаше. Въпреки няколкото критични момента, останаха
изненадани от това как конете преодоляха стръмнината. Зарадваха се,
когато тя остана зад гърба им, но по-нагоре се натъкнаха на още
няколко трудни участъка. Благодарение на взаимната им загриженост и
тревогата за конете, враждебността в общуването им беше преодоляна.

Склонът не представляваше трудност за Вълчо. Той тичешком се
изкачи до върха и отново слезе, докато те внимателно водеха конете
нагоре. Когато се изкачиха, Айла му изсвири и зачака. Джондалар я
наблюдаваше и си мислеше, че е прекалено загрижена за звяра. Зачуди
се защо е така, помисли дали да я попита, но реши да не го прави, за да
не я разгневи. Но после все пак се обърна към нея:



16

— Айла, може би бъркам, но ми се струва, че сега си по-
загрижена за Вълчо от преди. По-рано му позволяваше да се
отдалечава и да се връща, когато си поиска. Ще ми се да разбера какво
те тревожи. Нали самата ти каза, че между нас не бива да има тайни.

Тя въздъхна дълбоко и притвори очи, после сбърчи чело и го
погледна.

— Имаш право. Не че крия нещо от теб, а просто сама се
опитвам да го скрия от себе си. Спомняш ли си онези елени, които
сваляха мъха от рогата си?

— Да.
— Не съм съвсем сигурна, но ми се струва, че е дошъл сезонът

на Удоволствията и за вълците. Даже не ми се ще да мисля по този
въпрос, но Толи го повдигна, когато разказвах как Бебчо си отиде, за да
си намери другарка. Тогава тя ме попита дали според мен и Вълчо ще
ме напусне някога, както стана с Бебчо. Джондалар, не искам да се
разделям с Вълчо. Той ми е почти като дете, като мой син.

— А какво те кара да мислиш, че ще те напусне?
— Преди да си отиде завинаги, Бебчо все по-често и по-често

започна да се губи някъде. Отначало за ден, после за няколко дни, а
понякога, когато се връщаше, виждах, че се е бил. Знаех, че си търси
другарка. И си я намери. Сега, всеки път, когато Вълчо изчезне, се боя,
че си търси другарка.

— Значи това било. Не знам дали бихме могли да направим
нещо, но наистина ли има такава вероятност? — попита Джондалар.

Неволно си помисли, че му се иска да е така. Той не желаеше тя
да се чувства нещастна, но вече имаше няколко случая, когато вълкът
ги беше забавил или беше станал причина за възникване на
напрежение помежду им. Трябваше да си признае, че ако Вълчо си
намереше другарка и изчезнеше с нея, той щеше да му пожелае всичко
хубаво и да се зарадва, че ги е напуснал.

— Не знам. Досега винаги се е връщал и, изглежда, му е приятно
да пътува с нас. Приветства ме като член на неговата глутница, но нали
знаеш как е с Удоволствията. Те са мощен Дар. Нуждата от тях може да
бъде много силна.

— Вярно е. Не знам дали би могла да направиш нещо, но съм
доволен, че ми разказа всичко това.
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Продължиха да яздят, без да разговарят, докато изкачиха друга
високопланинска ливада, но мълчанието помежду им беше приятелско.
Беше доволен, че бе споделила опасенията си с него. Сега поне
разбираше малко по-добре странното й поведение. Тя просто се беше
държала като прекалено загрижена майка и той се радваше, че
всъщност не е такава. Винаги беше съжалявал момчетата, чиито майки
не им позволяваха да вършат неща, които можеха да се окажат опасни,
като например да влизат в пещери или да се катерят по дървета.

— Айла, виж, дива коза — каза й, сочейки пъргавото и красиво
животно с дълги, извити рога. То се беше изправило на една скала,
надвиснала над стръмнина високо в планината. — По-рано ходех на
лов за такива животни. А я виж по-нататък. Това са диви антилопи!

— Това ли са животните, за които ходят на лов Шамудоите? —
попита Айла, докато наблюдаваше антилопите родственици на дивата
планинска коза, но с по-малки, изправени рога, които скачаха от един
недостъпен връх на друг и от една стръмна скала на друга.

— Да. Аз съм бил с тях.
— Че как може да се ходи на лов за такива животни? Как стигате

до тях?
— Важното е да успееш да се изкачиш зад тях. Обикновено те

през цялото време гледат надолу, откъдето очакват опасност, и затова,
ако успееш да излезеш над тях, можеш да се приближиш и да убиеш
някоя. Нали разбираш какво преимущество може да е копиехвъргачът.

— Това ме кара да ценя още по-високо одеждите, които ми даде
Рошарио.

Продължиха да се изкачват и следобед достигнаха точно до
местата на вечния сняг. От двете им страни се издигаха голи стени, по
които добре се виждаха заледени и заснежени участъци. Билото се
открояваше на фона на синьото небе и като че ли водеше до самия край
на света. Когато се изкачиха най-горе, спряха и се огледаха. Гледката
беше величествена.

Добре се виждаше целият път, който бяха изминали от горския
пояс до билото на планината. Под тях покритите с вечнозелена
растителност склонове скриваха твърдите скали и неравния терен, с
който се бяха борили. На изток, в ниското, се виждаше дори равнината,
с преплетените ленти на течащите през нея реки. Това изненада Айла.
От ледения планински връх Великата майка река изглеждаше като
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няколко водни браздички и на жената просто не й се вярваше, че преди
цяла вечност са изнемогвали от жега, докато са пътували покрай нея.
Пред тях се виждаше следващият планински хребет, който беше малко
по-нисък, а от него ги отделяше дълбока долина с островърхи зелени
дървета. Недалеч от тях се извисяваха скованите от искрящ лед
върхове.

Айла се оглеждаше с благоговение и грейнали от почуда очи.
Беше потресена от величието и красотата на гледката. Облаците пара,
които излизаха от устата й, се открояваха на фона на студения
прозрачен въздух и подчертаваха възбуденото й дишане.

— Джондалар, та ние сме по-високо от всичко. Никога не съм се
качвала толкова високо. Имам чувството, че сме на върха на света! И е
толкова… толкова красиво, толкова вълнуващо!

Докато наблюдаваше удивлението, изписано на лицето й,
искрящите й очи, красивата й усмивка, мъжът усети как вълнението й
се предава и на него и изведнъж изпита непреодолимо желание.

— Да, толкова красиво, толкова вълнуващо! — каза той.
Нещо в гласа му я накара да потръпне, да се откъсне от

изключителната гледка, обърне поглед към него.
Очите му бяха така невероятно сини, че сякаш бе откраднал две

парченца от наситеното, искрящо синьо небе и ги бе изпълнил с
любовта и желанието си. Тя остана неподвижна, омагьосана от тях,
запленена от неописуемия му чар. Неизвестен й бе източникът на този
чар, както и на магията на любовта му, но не можеше, а и не искаше, да
ги пренебрегне. Както винаги желанието му да я има бе за нея
неговият „сигнал“. За Айла това не беше волеви акт, а физическа
реакция, потребност, силна и увличаща като неговата.

Изведнъж се озова в прегръдките му, усещайки силните му ръце
и жадните му устни. Удоволствията определено не липсваха в живота
й, те редовно споделяха този Дар на Майката с огромна радост, но сега
моментът беше изключителен. Тя изживяваше всички усещания с
изострена чувствителност, може би поради вълнуващата природа.
Усещаше с всяка клетка на тялото си неговото. Тръпка премина през
нея — ръцете му бяха на гърба й, нейните бяха обгърнали раменете му,
бедрата му бяха притиснати до нейните. Усещаше топлината на
подутината в слабините му през дебелината на зимната му дреха,
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подплатена с козина, а устните му я караха да иска желанието й да не я
напуска никога.

В момента, в който я пусна и се отдръпна толкова колкото да
развърже горната й дреха, тялото й пламна от желание и очакване на
неговото докосване. Тя едва издържаше, но въпреки това не искаше
той да бърза. Изпита удоволствие от студените му ръце върху топлите
си гърди, когато той бръкна под туниката й. Ахна, когато потърка
твърдото зърно, пламъци препуснаха през тялото й и стигнаха до
мястото дълбоко в нея, което копнееше за още.

Джондалар усети бурните й реакции и почувства как собствената
му възбуда нараства. Членът му се изправи и запулсира в пълния си
размер. Усети гладкия й топъл език в устата си и го засмука. После го
пусна, за да изпита тази нейна мека топлина, и изведнъж му се прииска
да опита соления вкус на другия й отвор, но не му се щеше да престане
да я целува. Искаше му се, ако може да я обхване цялата. Сложи ръце
на гърдите й и започна да милва и търка зърната им, после повдигна
туниката й, пое едното с устни и го засмука силно. Усети как тя се впи
в него и застена от удоволствие.

Усети пулсиране и си представи как цялата му мъжественост е
вътре в нея. Пак се целунаха и тя долови как силата на желанието му
нараства. Жадуваше за допира му, ръцете му устата му,
мъжествеността му.

Започна да съблича шубата й и тя се измъкна от нея радвайки се
на студения вятър, който пареше под устата и ръцете му по тялото й.
Развърза панталоните й и жената усети как те се смъкват и падат.
После и двамата легнаха на шубата й, ръцете му милваха ханша,
корема и вътрешната част на бедрата й. Тя се разтвори при допира му.

Той се смъкна между краката й и топлината на езика му
предизвика възбуда през тялото й. Тя беше толкова чувствителна,
реакциите й така мощни, че всичко беше неустоимо, непоносимо
възбуждащо.

Той усети силната й и спонтанна реакция на лекото му
докосване. Джондалар беше овладял каменоделството, умееше да
прави сечива от кремък и ловни оръжия. Беше един от най-умелите
майстори, защото усещаше камъка. Жените реагираха на ръцете му
като хубаво парче кремък. И двете го караха да разкрие върховните си
способности. Той искрено се наслаждаваше на оформеното от умелите
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му ръце прекрасно сечиво от добро парче кремък или на усещането, че
една жена стига връхната точка на възбудата си, и беше отделил много
време за упражнение и на двете умения.

Естествената му склонност и вроденото му желание да долавя
чувствата на жената, особено на Айла, в този най-интимен от всички
мигове му даваха знанието, че едно съвсем леко докосване ще я
възбуди повече, макар че по-късно можеше да се приложи по-различна
техника.

Целуна вътрешната страна на бедрото й, прокара език нагоре и
забеляза, че кожата й настръхна. Усети как тя потрепери под студения
вятър и макар че очите й бяха затворени и тя не се издаваше,
Джондалар разбра, че й е студено. Надигна се, взе връхната си дреха и
я покри, но я остави гола от кръста надолу.

Тя се почувства чудесно под подплатената с козина дреха, все
още топла от тялото му и пропита с мъжкия му мирис. Студеният
вятър, който брулеше кожата на бедрата й, и влажната диря, която
езикът му оставяше, предизвикаха у нея тръпка на наслада. Усети как
топлата влага проникна в гънките й и след случайното потръпване,
предизвикано от студа, тя бе залята от гореща вълна. Айла изстена и
тялото й се изви към неговото.

Той разтвори гънките й с две ръце, наслади се на красивото
розово цвете на нейната женственост и тъй като не можеше повече да
се сдържа, стопли застиващите венчелистчета с влажния си език,
вдъхвайки аромата й. Тя почувства топлината, после студа и откликна
с потръпване. Усещането беше ново, различно от всичко друго, което
Джондалар беше предизвиквал у нея преди. Той използваше дори
въздуха на планинския връх като средство да й достави Удоволствие и
дълбоко в себе си тя изпита възхищение.

Но когато той продължи, тя забрави за въздуха. Натискът се
усили, познатите движения на устните и ръцете му стимулираха,
насърчаваха, подтикваха сетивата й да откликнат и тя напълно загуби
представа къде се намира. Усещаше само засмукващите му устни,
галещия му език, който докосваше мястото на нейното Удоволствие,
вещите му пръсти, които проникваха в нея, а сетне само прилива,
който се надигна в дълбините й, достигна апогея си и се разля по
цялото й тяло. Същевременно тя намери с ръка неговата мъжественост
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и я насочи към своя кладенец. Щом той го изпълни, тя се изви в дъга,
за да го посрещне.

Той потопи члена си в дълбините й и затвори очи, когато
почувства топлата й влажна прегръдка. Изчака няколко мига, после се
отдръпна, усещайки ласката на дълбокия й тунел, и отново се устреми
към вътрешността й. Гмуркаше се в нея, отдръпваше се и с всеки
тласък напрежението в него растеше. Долавяше стоновете й, усещаше
как тя се надига към него, докато достигна върховния миг и изригна,
обзет от Удоволствие, което го обгръщаше на талази.

Настъпилата тишина се нарушаваше само от шепота на вятъра.
Конете чакаха търпеливо; вълкът ги бе наблюдавал с интерес, но се бе
научил да сдържа силното си любопитство. Най-сетне Джондалар се
надигна, облегна се на лакти и се взря в жената, която обичаше.

— Айла, какво ще стане, ако сме заченали бебе? — попита той.
— Не се тревожи, Джондалар, мисля, че не сме.
Тя се радваше, че отново бе успяла да попълни запасите си от

противозачатъчни растения и едва не се изкуши да му разкаже за тях,
както беше разказала на Толи. Но макар че беше жена, Толи беше
толкова изненадана в първия момент, затова не посмя да спомене нищо
пред Джондалар.

— Не съм сигурна, но ми се струва, че през този период не мога
да забременея — обясни му и това отговаряше на истината — не
можеше да бъде абсолютно сигурна.

В крайна сметка Иза беше добила дъщеря, макар да беше пила
противозачатъчния чай в продължение на години. „Може би
специалните растения престават да действат след дълга употреба —
помисли си Айла, — или пък Иза е забравила да ги взима“, макар че
това й се струваше малко вероятно. Чудеше се какво ли ще стане, ако
престане да пие сутрешния си чай.

Джондалар се надяваше, че тя е права, макар че с една малка
частица от съзнанието си искаше това да не е така. Мислеше си дали
изобщо някога и в неговото огнище ще се появи дете, дете, родено от
неговия дух или може би от неговата същност.

 
 
Необходими им бяха няколко дни, за да достигнат до следващото

било, което беше по-ниско, не се извисяваше много над горския пояс,
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но от него за пръв път пред очите им се разкри гледката на обширните
западни степи. Денят беше хладен и сух, макар че предишните дни бе
валял сняг, а в далечината се мяркаше друга, по-висока верига от
заледени планини. В равнината под тях забелязаха река, която се
вливаше в нещо като голямо разлято езеро.

— Това ли е Великата майка река? — попита Айла.
— Не, това е Сестрата, която трябва да прекосим. Боя се, че ще

бъде най-трудното прекосяване на река през цялото ни Пътешествие.
Виждаш ли онова там, на юг? Където водата се разстила, сякаш
образува езеро? Това е Майката, или по-точно това е мястото, където
Сестрата се влива в нея. Водите й се връщат назад и преливат, а
теченията са коварни. Няма да се опитваме да пресичаме тук, но
Карлоно каза, че дори и нагоре по течението реката си остава буйна.

Оказа се, че денят, в който съзерцаваха ширналата се на запад
гледка от втория хребет, е последният безоблачен ден. Когато се
пробудиха на следващата сутрин, небето беше покрито с мрачни тежки
облаци, които се стелеха толкова ниско, че се сливаха с мъглата,
издигаща се от падините и котловините. Булото на мъглата осезаемо
висеше във въздуха и образуваше влажни капки в косите на хората и
козината на животните. Всичко беше покрито с надиплен,
нематериален саван, от който изплуваха неясните очертания на
дървета и скали, добиващи реални форми едва когато се доближаваха
до тях.

Следобед неочаквано проехтя гръмотевица, която раздра небето,
осветено само няколко мига преди това от внезапна светкавица. Айла
подскочи от изненада и потрепери от ужас, когато ярките проблясъци
на разчупената бяла светлина затанцуваха над планинските върхове зад
тях. Плашеше я не светкавицата, а очакваният грохот, чийто
предвестник беше тя.

Обземаше я чувство на ужас всеки път, когато дочуеше далечно
буботене или приближаваш тътен и й се струваше, че след всяка нова
гръмотевица дъждът се устремяваше все по-стремглаво надолу, сякаш,
уплашен от грохота, бързаше да напусне облаците. Докато хората и
животните с мъка си пробиваха път надолу по западния планински
склон, дъждът падаше като водопад. Потоците ставаха по-пълноводни
и излизаха от руслата си, а рекичките, разливащи се от скални
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издатини, се превръщаха в буйни порои. Почвата под краката им стана
хлъзгава, а на места и опасна.

И двамата изпитваха благодарност към мамутоите за подарените
им непромокаеми шуби, изработени от щавена еленова кожа: тази на
Джондалар беше от мегацерос, степния елен-великан, а на Айла — от
северен елен. Когато времето беше студено, ги обличаха върху
кожените си одежди, а когато беше по-топло — върху обикновените си
туники. Външната им страна беше боядисана в охра с червени и жълти
оттенъци. Минералните пигменти, размесени с мазнина, както и
оцветителите се втриваха в кожите със специален инструмент,
направен от ребро, с чиято помощ дрехите ставаха твърди и хлъзгави,
за да се стичат водните капки. Дори и мокра, дрехата осигуряваше
известна защита, но пропитият с мазнина полир не можеше да устои
напълно на всепроникващия пороен дъжд.

Когато спряха, за да пренощуват, и опънаха палатката, всичко
беше влажно, дори и спалните им кожи, а не беше възможно да се
запали огън. Събраха дърва — главно стари вършини от иглолистни
дървета — и ги струпаха в шатрата с надеждата, че през нощта ще
изсъхнат. Когато утрото настъпи, поройният дъжд продължаваше да се
излива, а дрехите им бяха все така влажни, но с огнения камък и
подпалките, които носеше със себе си, Айла успя да запали огън, за да
възвари малко вода и да направи сгряващ чай. Хапнаха само от
пресованите квадратни питки, които Рошарио им беше дала за из път и
които бяха разновидност на традиционната за всички народи засищаща
и силна суха храна, с която човек можеше да преживее неопределено
дълго, дори без да добавя нищо друго. Състоеше се от определен вид
месо, което се изсушаваше, после се мелеше и се смесваше с мазнина
като обикновено се добавяха сушени плодове, а понякога и зърно или
корени.

Конете стояха невъзмутимо пред шатрата с наведени глави и със
стичаща се по зимната им козина вода, а кръглата лодка се беше
катурнала и дъждът я беше напълнил до половината. Плазовете, които
им бяха толкова полезни при пренасянето на товари през откритата
тревиста равнина, както и кръглата лодка, с която така лесно се
пренасяха вещи при пресичане на реки, се оказаха бреме в насечените
гористи планини. Това затрудняваше и забавяше пътуването им, а
можеше да се окаже и опасно, когато слизаха по стръмни склонове в
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проливен дъжд. Ако Джондалар не знаеше, че през по-голямата част от
оставащото им Пътешествие им предстоеше да пресичат равнини,
отдавна щеше да изостави товара.

Отвързаха лодката от прътовете и изсипаха водата от нея, като я
обърнаха с дъното нагоре, и накрая я вдигнаха над главите си. Докато
стояха така и държаха кръглата лодка над себе си, погледите им се
срещнаха и те се усмихнаха един на друг. До този момент не бяха се
сетили, че лодката, която ги предпазваше от речната вода, можеше да
им служи и за покрив, когато вали. Вероятно не когато се движеха, но
поне можеха да се скриват от дъжда за кратко време, когато валеше
като из ведро.

Това откритие обаче не решаваше проблема с пренасянето на
съда. Изведнъж, сякаш идеята им бе хрумнала едновременно, те
вдигнаха кръглата лодка и я поставиха на гърба на Уини. Ако успееха
да намерят начин да я закрепят, можеха да запазят сухи палатката и два
от кошовете с багаж. Като използваха прътите и дебели върви, успяха
да закрепят лодката напреко на гърба на търпеливата кобила. Това
причиняваше известно неудобство и те знаеха, че поради голямата
ширина на съда понякога щеше да им се налага или да търсят друг,
обиколен път, или да го свалят, но сметнаха, че това едва ли ще им
създаде повече неприятности, отколкото преди, а в известен смисъл
можеше и да им е от полза.

Спряха и натовариха багажа върху конете. На гърба на Уини
сложиха тежката, мокра кожена шатра, както и постелката за земя, а
върху тях беше качена кръглата лодка, закрепена с помощта на
кръстосаните пръти. Едно тежко наметало от мамутска кожа, което
Айла използваше, за да покрива коша с храната, беше разстлано върху
гърба на Рейсър, така че да закрива и двата коша, които той носеше.

Преди да поемат отново, тя постоя известно време до кобилата,
като я успокояваше и й благодареше с помощта на специалния език,
който беше измислила в долината. Дори не й хрумна мисълта, че е
възможно Уини да не я разбира.

Езикът й беше познат и й действаше успокоително, пък и
кобилата определено реагираше на някои звуци и движения, като на
сигнали.

Докато тя говореше, дори Рейсър наостри уши, тръсна глава и
изцвили, а Джондалар предположи, че тя контактува с конете по
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някакъв специален начин, който той не беше в състояние да схване,
макар да разбираше малко от него. Това беше част от нейната
тайнственост, която го привличаше.

Спуснаха се надолу по разровения и насечен терен, като вървяха
пред конете, за да ги водят. Вълчо, който беше прекарал нощта в
шатрата и в началото не беше особено мокър, не след дълго подгизна
така, че изглеждаше по-зле и от конете. Дебелата му и обикновено
пухкава козина сега бе прилепнала към тялото му, като го смаляваше и
очертаваше костите и стегнатите му мускули. Пропитите от влага
кожени връхни дрехи на мъжа и жената бяха достатъчно топли, макар
че допирът до тях не беше съвсем приятен, особено от вътрешната
страна на качулките, където козината беше мокра и сплъстена. Скоро
по вратовете им започна да се стича вода, но те едва ли можеха да
направят нещо, за да облекчат положението си. От свъсените небеса
продължаваше да се лее дъжд и Айла реши, че такова време не й
харесва.

През следващите няколко дни, докато слизаха по планинския
склон, валя почти непрестанно. Когато стигнаха до високите
иглолистни дървета, клоните им донякъде ги предпазваха от влагата,
но когато излязоха на една широка тераса, повечето дървета останаха
назад. Реката бе все още далеч под тях. Айла разбра, че реката, която
беше видяла отвисоко, вероятно се намира по-далеч и дори е по-
голяма, отколкото си бе представяла. Макар че от време на време
отслабваше, дъждът не спираше. Лишени от прикритието на
дърветата, колкото и несигурно да беше то, те бяха мокри до кости и се
чувстваха отвратително. В едно отношение обаче успяха да се
възползват от ситуацията. Можеха да яздят конете, макар и не през
цялото време.

Придвижваха се на запад, като пресичаха от разположените една
под друга тераси от льосова почва, смъкнала се от планината. Онези от
тях, които се намираха по-високо, бяха прорязани от безброй
пълноводни малки поточета, стичащи се от планинските върхове в
резултат на поройния дъжд, който се лееше от небето. Вървяха трудно,
но упорито през калта, а на няколко пъти пресякоха и развихрени
ручеи, втурнали се по склона от високото. Слязоха още една тераса по-
надолу и неочаквано се натъкнаха на малко селище.
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Грубите дървени заслони, малко по-солидни от навеси, очевидно
изградени набързо, изглеждаха разнебитени, но въпреки това
предлагаха известна защита от постоянните валежи и пътниците им се
зарадваха. Забързаха към тях. Слязоха от конете и съзнавайки, че
опитомените животни можеха да предизвикат страх у непознатите
хора, изрекоха високо няколко фрази на езика на Шарамудоите,
надявайки се, че те ще прозвучат познато на обитателите на
постройките. Но отговор не последва и когато се вгледаха по-
внимателно, разбраха, че наоколо няма жива душа.

— Сигурен съм, че Майката съзнава колко ни е нужен подслон.
Дони няма да има нищо против, ако влезем — рече Джондалар, като
пристъпи в една от колибите и я огледа.

Тя беше съвсем празна; само един кожен ремък висеше на
някаква кука. Пръстеният под беше разкалян от потока, който бе минал
през него. Излязоха и се отправиха към най-голямата постройка.
Когато я приближиха, Айла осъзна, че липсваше нещо важно.

— Джондалар, къде е донии? Няма фигура на Майката, която да
пази входа.

Той се огледа и кимна.
— Това сигурно е временен летен бивак. Не са оставили донии,

защото не са призовали Майката да го пази. Онзи, който е издигнал
тези постройки, не е имал намерение да живеят тук и през зимата.
Напуснали са ги, заминали са и са взели всичко със себе си. Може би
са се качили на по-високо място, когато са започнали дъждовете.

Когато влязоха в по-голямата сграда, откриха, че тя е по-солидна
от другата. Имаше незапълнени пукнатини в стените и покривът
течеше на няколко места, но грубият дървен под беше издигнат над
равнището на лепкавата кал, а няколко дървета за огрев бяха
разпръснати край огнище, изградено от камъни. Това беше най-сухото
и най-уютно място, което бяха виждали от дни наред.

Излязоха, откачиха плазовете и въведоха конете в постройката.
Айла накладе огън, а Джондалар влезе в една от по-малките сгради и
започна да измъква дърва от сухите вътрешни стени. Когато се върна,
тя вече бе опънала дебели върви напреко на помещението, бе ги
вързала за куките, които бе открила на стената и тъкмо простираше на
тях мокри дрехи и завивки. Той й помогна да просне палатката на едно
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въже, но им се наложи да я сгънат на няколко пъти, за да избегнат
постоянно стичащата се от покрива струя.

— Трябва да поправим покрива — каза Джондалар.
— Видях, че наблизо расте хвощ. Бързо ще сплетем листата му и

ще запълним с тях дупките.
Излязоха навън, за да наберат от грубите и доста твърди хвощови

листа, с които да запушат пробития покрив. И двамата нарязаха по
един наръч от растенията. Дължината, на увитите около стеблата листа
беше към 60 сантиметра, ширината им бе 2 — 3 сантиметра, а
краищата им бяха изтънени и заострени. Айла вече му беше показвала
как се сплитат растения и след като я наблюдава известно време, за да
види какъв начин използва, та да получи квадратни плоски рогозки,
той също се зае с изработката им. Жената сведе поглед към онова,
което майстореше, и се усмихна. Не можеше да се сдържи. Все още не
бе преодоляла напълно изненадата си от това, че Джондалар можеше
да върши женска работа, и желанието му я изпълваше с радост. Тъй
като работеха и двамата, скоро успяха да измайсторят толкова рогозки,
колкото бяха пробивите на тавана.

Постройките бяха изградени от твърде тънки тръстикови
растения, прикрепени към основна рамка от стволове на дървета не по-
големи от фиданки, завързани помежду си. Макар че не бяха
направени от дъски, постройките бяха подобни на конусовидните
жилища, които Шарамудоите строяха. Различаваха се само по това, че
хоризонталната греда на покрива не беше наклонена и че бяха
асиметрични. Стената, на която се намираше входът и която гледаше
към реката, беше почти вертикална; противоположната стена се
облягаше на нея под прав ъгъл. Краищата бяха спуснати, но можеха да
се вдигат на подпори подобно на сенници.

Излязоха и завързаха рогозките с ивици от нарязаните надълго
твърди и жилави хвощови листа. Имаше две дупки близо до върха,
които дори почти двуметровият Джондалар трудно можеше да
достигне, а и двамата смятаха, че постройката едва ли ще издържи, ако
някой от тях се качи. Решиха да се приберат вътре и да се опитат да
измислят друг начин за запушване на пробивите. В последния момент
се сетиха да напълнят един мях и няколко купи с вода за пиене и
готвене. Когато Джондалар вдигна ръка и запуши с нея една от
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дупките, най-после им хрумна да завържат рогозките от вътрешната
страна.

След като закриха входа с покривалото от мамутска кожа, Айла
огледа тъмното, затоплящо се помещение, осветявано единствено от
огъня, и се почувства уютно. Навън валеше, а те бяха на закрито, в
сухо и топло помещение, макар и малко спарено от съхнещите мокри
вещи — в лятното жилище липсваше димоотвод. Пушекът от огъня
обикновено излизаше през процепите на стените и покрива, или пък
през отворите, получени при вдигането на краищата, което се правеше
често в топло време. Но сухата трева и тръстиковите растения се бяха
разширили от влагата. Това затрудняваше проникването на пушека
през тях и той започна да се стеле край хоризонталната греда на
тавана.

Макар че конете бяха свикнали да посрещат природните стихии
на открито и дори ги предпочитаха, Уини и Рейсър бяха израснали
сред хора и бяха свикнали да споделят жилищата им дори когато бяха
тъмни и задимени. Стояха в ъгъла, който Айла бе определила за техен
кът, и дори и те изглеждаха доволни, че са се измъкнали от
подгизналия свят. Тя зарови готварски камъни в огъня; сетне двамата с
Джондалар разтриха конете и Вълчо, за да им помогнат да изсъхнат.

Разтвориха всички пакети и вързопи, за да проверят дали нещо
не се е повредило от влагата, намериха сухи дрехи, преоблякоха се и
седнаха край огъня, за да изпият чаша горещ чай, преди да стане
супата, приготвена от пресованата суха храна за из път. Когато
пушекът започна да изпълва горната част на жилището, те пробиха две
дупчици в тънката тръстика, недалеч от върха на постройката; така
въздухът се освежи, а вътре стана малко по-светло.

Беше им приятно да се отпуснат. Едва сега осъзнаха колко са
уморени. Още преди здрачът да премине в мрак, двамата се пъхнаха
във все още леко влажните си спални кожи. Но въпреки умората си
Джондалар не успя да заспи. Спомни си последния път, когато
трябваше да се пребори с бързата и коварна река, наречена Сестрата, и
по тялото му премина студена тръпка при мисълта, че ще трябва да я
прекоси заедно с жената, която обичаше.
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В изоставения летен бивак Айла и Джондалар прекараха два дни,
очаквайки дъждът да спре. На третото утро той най-сетне отслабна.
Мрачната и плътна пелена от сиви облаци се разкъса и следобед от
синевата, изпъстрена с пухкави бели облачета, заструи ярка слънчева
светлина. Появи се свеж, студен вятър, който повя в една посока, сетне
в друга, сякаш пробваше различни положения и не можеше да реши
кое от тях най-добре ще подхожда на случая.

Повечето от вещите им бяха изсъхнали, но те вдигнаха краищата
на жилището, за да може вятърът свободно да преминава през него и
да доизсуши тежките покривала, а така щяха да проветрят и всичко
останало. Някои от кожените им предмети се бяха втвърдили. Щеше да
се наложи да ги обработят отново и да ги опънат, макар че редовната
употреба вероятно би била достатъчна, за да възвърнат еластичността
си. По-иначе стояха нещата с плетените им кошове за багаж. При
сушенето те бяха променили формата си, бяха доста раздърпани, а и
бяха започнали да гният. Бяха се размекнали от влагата, хлътнали под
тежестта на пренасяните в тях вещи, при което влакната се бяха
раздалечили и прокъсали.

Айла реши, че трябва да изплете нови, макар че сухата есенна
трева, както и растенията и дърветата през този сезон не бяха най-
здравият или най-добрият материал, който можеше да се използва.
Когато сподели мислите си с Джондалар, той повдигна и друг въпрос.

— От известно време и аз се тревожа за тези кошове. Ако всеки
път, когато пресичаме дълбока река и конете трябва да плуват, не ги
сваляме, те се мокрят. Сега, когато разполагаме с кръгла лодка и
плазове, проблемът не е толкова голям. Просто слагаме кошовете в
лодката, а когато се движим през откритата равнина, най-лесно е да се
използват плазовете. По-голямата част от пътя, който ни предстои,
минава през открити пасища, но ще  вървим и през гори и насечени
местности. Там, както и тук, в планината, вероятно няма да ни е леко
да влачим тези пръти и лодката. По някое време можем да решим да ги
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изоставим, но ако го сторим, ще са ни нужни кошове за багаж, които да
не се мокрят, когато конете преплуват реките. Можеш ли да изработиш
няколко такива?

— Прав си, че се мокрят. Когато правех тези кошове, не ми се
налагаше да пресичам много и дълбоки реки.

Тя сбърчи чело, което означаваше, че мисли съсредоточено;
тогава се сети за панера, който беше изработила най-напред.

— В началото не използвах дълбоки кошове за багаж. Първия
път, когато исках да сложа товар на гърба на Уини, изплетох голяма
плитка кошница. Сигурно и сега ще мога да направя нещо такова.
Щеше да е по-лесно, ако не яздехме конете, но…

Затвори очи и се опита да си ги представи как ще изглеждат.
— Навярно… бих могла да измайсторя кошове за багаж, които да

се вдигат на гърбовете им, когато сме във водата… Не, ако в същото
време яздим, няма да стане така… но… навярно бих могла да направя
нещо, което конете могат да носят върху задните си части, зад нас… —
Тя се обърна към Джондалар: — Да, мисля, че мога да направя нещо,
което ще свърши работа.

Събраха тръстика и хвощови листа, тънки върбови пръчки,
дълги и тънки корени от смърч, както и всичко друго, което Айла
забеляза и което според нея можеше да се използва като материал за
кошници или като върви при изработката. Двамата работиха цял ден,
като опитваха различни подходи и нагаждаха съда към размерите на
Уини. Късно следобед вече разполагаха с недълбока кошница-самар,
която можеше да побере вещите на Айла и багажа, нужен им за
пътуването. При това кобилата можеше да носи новата кошница,
докато жената яздеше, а когато плуваше, тя щеше да остава
сравнително суха. Веднага се заловиха да направят кошница-самар и за
Рейсър. С нея се справиха много по-бързо.

Вечерта вятърът се засили и промени посоката си — сега беше
по-остър, духаше от север и бързо разнасяше облаците на юг. Когато
здрачът премина в мрак, небето бе почти ясно, но времето бе много по-
студено. Възнамеряваха да тръгнат на сутринта. Решиха да прегледат
вещите си и да намалят товара си. Старите кошове бяха големи, но в
новите мястото не достигаше. Част от предметите трябваше да бъдат
извадени. Разгледаха всичко, което носеха.
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Айла посочи плочката от бивник, върху която Талут бе начертал
картата, показваща първата част от тяхното Пътешествие.

— Това вече не ни е нужно. Земите на Талут останаха далеч
назад — каза тя с известна тъга.

— Права си, нямаме нужда от него. Въпреки това не ми се ще да
я изхвърлям. Би било интересно да показваме какви карти правят
Мамутоите, пък и плочката ми напомня за Талут.

Тя кимна с разбиране.
— Ами, ако имаш място, вземи я, но тя не е от съществено

значение.
Джондалар хвърли поглед към нейните добре подредени

предмети на пода и взе в ръце тайнствения пакет, който беше виждал и
преди.

— Какво е това?
— Това е нещо, което направих миналата зима — каза тя, като го

взе от ръцете му и бързо извърна поглед.
По лицето й изби червенина. Сложи го зад себе си, като го пъхна

под купа с вещите, които смяташе да вземе.
— Ще оставя летните си дрехи за пътуване — и без това са с

петна и са протрити. Ще нося зимните. Така ще ми се освободи още
място.

Джондалар се взря в нея изпитателно, но нищо не каза.
Когато се събудиха на следващата сутрин, беше студено.

Облякоха се бързо и като запалиха огън, за да приготвят сутрешната си
чаша горещ чай, прибраха постелите си и се приготвиха за път. Но
когато излязоха навън, се спряха изненадани.

Тънка покривка от блестящ скреж бе преобразила околните
хълмове. Той искреше и отразяваше лъчите на яркото утринно слънце
с необичайна сила. При топенето му всяка водна капка се превръщаше
в призма, преобразуваща светлината в блестящо късче дъга и
ненадейно се обагряше в червено, зелено, синьо или златно, като
цветовете потрепваха и преливаха един в друг, когато мъжът и жената
променяха положението си, за да видят спектъра от друг ъгъл.
Красотата на ефимерните бижута от скреж им напомни, че топлият
сезон бе само мимолетен разноцветен проблясък в един свят,
подвластен на зимата, и че бе дошъл краят на краткото горещо лято.
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Когато прибраха всичко и бяха готови да тръгнат, Айла обърна
поглед назад към летния бивак, който се бе оказал толкова навременно
убежище. Сега той бе още по-порутен, тъй като те бяха откъртили
части от по-малките постройки, за да поддържат огъня си, но
паянтовите жилища и без това нямаше да издържат още дълго.
Изпитваше благодарност, че ги бяха открили, когато им бяха
необходими.

Продължиха на запад към реката, известна като Сестрата.
Слязоха по един склон и се озоваха на друга равна тераса, но все още
се намираха достатъчно високо и виждаха широките степни пасища от
другата страна на бурната река, която приближаваха. Така получаваха
представа за цялата област и виждаха докъде се простират
наводнените от реката райони. Ширината на ивицата равна земя, която
речната вода обикновено заливаше по време на наводнение, бе около
15 километра, но тази откъм далечния бряг бе широка. Нормалният
разлив на водата откъм страната на по-близкия бряг се ограничаваше
от подножията на планината, макар че и отвъд реката се забелязваха
височини, хълмове и скали с отвесни склонове.

Наводнените райони представляваха пустош от блата, езерца,
гори и заплетени храсталаци, през които бълбукаше речната вода.
Макар че тук липсваха лъкатушещи канали, гледката напомняше на
Айла за огромната делта на Великата майка река, но в умален вид.
Върбовите фиданки и обраслите през този сезон шубраци, които сякаш
растяха направо от водата по бреговете на бързотечната река,
показваха както размера на наводненията, причинени от последните
дъждове, така и голямата ивица земя, където реката бе навлязла.

Вниманието на Айла отново се насочи към непосредствено
заобикалящата я среда, когато Уини неочаквано забави ход, тъй като
копитата й бяха затънали в пясък. Малките поточета, които прорязваха
по-горните тераси, се бяха превърнали в реки с дълбоко вкопани
корита, преминаващи покрай дюни от песъчлив мергел с променлива
форма. Конете с мъка се придвижваха напред, като при всяка стъпка
изпод копитата им изригваха фонтани от ситна, богата на калций
почва.

Надвечер, когато залязващото слънце — почти ослепително ярко
— се приближи до земята, започнаха да търсят място за лагеруване.
Щом приближиха наводнените райони, забелязаха, че финият,
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подвижен пясък започна да придобива малко по-различен вид.
Подобно на разположените в горната част на планината тераси той се
състоеше главно от льос — скали, стрити на прах под въздействието на
глетчера и донесени от вятъра — но понякога реката бе толкова
пълноводна, че достигаше дори до възвишението, на което се
намираха. Смесвайки се с почвата, глинестият нанос я втвърдяваше и
стабилизираше. Когато забелязаха познати степни треви, растящи край
потока, който следваха — един от многото, прорязващи планинския
склон, устремени към Сестрата — решиха да спрат.

Опънаха палатката и се отправиха в различни посоки, за да
уловят нещо за вечеря. Айла взе Вълчо, който тичаше пред нея и не
след дълго подплаши ято бели яребици. Той се хвърли върху една от
тях, а жената измъкна прашката си и улучи друга птица. Помисли си
дали да не позволи на вълка да запази за себе си яребицата, която бе
уловил, но когато той оказа съпротива и не й я даде веднага, тя
промени решението си. Макар че една тлъста птица със сигурност би
стигнала за двамата с Джондалар, тя искаше да накара вълка да
разбере, че той ще трябва да разделя улова си с тях.

Хладният дъх, който долавяше във въздуха, я бе накарал да
осъзнае, че ще пътуват през студения сезон през непознати земи.
Народите, които познаваше — както Клана, така и Мамутоите — рядко
пътуваха надалеч по време на суровите ледникови зими. Установяваха
се на някое място, защитено от силния студ и снежните бури, и се
хранеха от предварително складирани запаси. Мисълта, че ще пътуват
през зимата, будеше у нея тревога.

Джондалар бе улучил с копиемета си голям див заек, който
решиха да запазят за по-късно. Айла искаше да изпече птиците на
шиш, но лагерът им бе разположен на открито, недалеч от поток, край
който растяха само рехави шубраци. Тя се огледа и съзря два чифта
разклонени рога, далеч не еднакви по размер и очевидно от различни
животни, захвърлени предишната година. Макар че еленовите рога се
раздробяваха много по-трудно от дървото, двамата с Джондалар успяха
да ги разчупят с остри кремъчни ножове и с малката брадвичка, която
той носеше на колана си. Айла използва част от отломките, за да опече
птиците, а отчупените върхове се превърнаха в разклонени подпори за
шиша. След всички положени усилия реши, че ще ги запази за бъдеща
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употреба, най-вече заради свойството на роговия материал да се
възпламенява бавно.

Жената даде на Вълчо неговия дял от приготвените птици заедно
с едри тръстикови корени, които бе изкопала от една канавка със
застояла вода край потока, и няколко полски гъби, за които знаеше, че
не са отровни и са вкусни. След вечеря поседяха край огъня, загледани
в потъмняващото небе. Дните ставаха по-къси и те не се чувстваха
толкова уморени нощем, още повече че да яздят конете през откритата
равнина бе много по-лесно, отколкото сами да си пробиват път през
гористите планини.

Месото бе вкусно — каза Джондалар. — Харесва ми, когато
кожата е така хрупкава.

— Това е най-добрият начин да се приготвят по това време на
годината, когато са толкова хубави и тлъсти. Цветът на перата им вече
се сменя, а перушината на гърдите е толкова гъста. Щеше ми се да я
вземем. От нея ще стане чудесен мек пълнеж. От перата на белите
яребици стават най-леките и най-топли постели, но нямам място за
тях.

— Може би догодина, Айла. И Зеландониите ходят на лов за
бели яребици — отвърна той в желанието си да я насърчи, да й
предложи нещо, което да очаква в края на тяхното Пътешествие.

— Белите яребици бяха любимото ястие на Креб — изрече тя.
Джондалар си помисли, че тя изглежда тъжна, и тъй като Айла

замълча, той продължи да говори, надявайки се да разсее грижите й.
— На юг от нашите пещери има яребици, които не стават бели.

През цялата година те изглеждат така, както бялата яребица през
лятото, а и на вкус са същите като този вид птици. Хората, които
живеят в този район, я наричат червена яребица и използват перата й
като украса за шапките и одеждите си. Изработват си специални
костюми за Церемонията на Червената яребица и танцуват,
имитирайки движенията на птицата, като тропат с крака и правят
всичко така, както мъжкарите, когато се опитват да примамят
женските. Това е част от техния Фестивал, посветен на Майката. —
Помълча известно време, а после продължи: — Те ловят птиците с
мрежи и хващат по много наведнъж.

— Аз свалих едната от тези с прашката, но другата я улови
Вълчо — обади се Айла.
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И тъй като не добави нищо повече, мъжът реши, че просто не й
се разговаря. Известно време мълчаха и наблюдаваха как огънят
поглъща храсталаците и сушения тор, който, намокрен от дъждовете,
бе изсъхнал достатъчно, за да гори. Най-сетне тя заговори отново:

— Спомняш ли си пръчката за хвърляне на Бреки? Ще ми се да
имам нещо такова. С нея тя можеше да сваля по няколко птици
наведнъж.

С настъпването на нощта рязко застудя и те бяха доволни, че
имат палатка. Макар че Айла бе необичайно мълчалива, обзета от тъга
и спомени, тя откликна на допира му с топлота и Джондалар скоро
престана да се безпокои за настроението й.

Студеният дъх във въздуха се чувстваше осезателно и на
сутринта, а земята отново бе покрита с призрачен, блестящ скреж.
Когато се измиха в ледения поток, им стана студено, но се освежиха.
Бяха завили убития заек с кожата му и го бяха заровили под горещите
въглени, за да се задуши през нощта. Когато развиха почернялата кожа,
забелязаха, че богатият слой от подкожна зимна мазнина бе напоил
обикновено сухото и често жилаво месо, а бавното задушаване в
естествената му обвивка го бе направило сочно и крехко. Този сезон бе
най-подходящ за лов на дългоухите животни.

Яздеха един до друг през високата зряла трева, без да бързат, но с
постоянно темпо и от време на време разговаряха. Местата, през които
минаваше пътят им към Сестрата, изобилстваха с дребен дивеч, но
единствените едри животни, които съзряха до обед, бяха отвъд реката,
в далечината: група мъжки мамути, движещи се на север. По-късно
същия ден забелязаха смесено стадо от коне и антилопи сайга отново
на отсрещния бряг. Уини и Рейсър също ги видяха.

— Сайгата беше тотем на Иза — спомни си Айла. — Това е
много мощен тотем за жена. По-силен е дори от тотема, с който се е
родил Креб — Сърната. Разбира се, Пещерната мечка го беше избрала
и преди да стане Мог-ър, той е имал два тотема.

— Но твоят тотем е Пещерният лъв. Това животно е много по-
силно от една антилопа сайга — отбеляза Джондалар.

— Знам. Това е мъжки тотем, който подхожда на ловец. Точно
затова в началото им беше толкова трудно да повярват в него. Аз не си
спомням, но Иза ми е разказвала, че Брун дори се разгневил на Креб,
когато назовал тотема ми по време на церемонията за моето
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осиновяване. Затова и всички бяха сигурни, че никога няма да имам
деца. Няма мъж, чийто тотем да е толкова силен, че да победи
Пещерния лъв. Много се изненадаха, когато забременях с Дърк, но аз
съм сигурна, че е бил заченат от Брод, когато ме насили. — Тя се
намръщи при неприятната мисъл. — А ако духовете на тотемите имат
нещо общо със зачеването на бебетата, тотемът на Брод беше
Рунтавият носорог. Спомням си как ловците от Клана разказваха за
един рунтав носорог, който убил пещерен лъв, така че е възможно той
да е бил достатъчно силен, пък и също като Брод носорозите могат да
бъдат подли.

— Рунтавите носорози са непредвидими и могат да бъдат зли —
рече Джондалар. — Тонолан беше намушкан от едно такова животно
недалеч оттук. Тогава щеше да умре, ако Шарамудоите не бяха ни
намерили.

Мъжът затвори очи при мъчителния спомен и се остави да бъде
носен от Рейсър. Известно време и двамата мълчаха, сетне той попита:

— Всеки член на Клана ли има свой тотем?
— Да — отвърна Айла. — Тотемът напътства и брани. Могър-ът

на всеки клан открива кой е тотемът на всяко новородено бебе,
обикновено преди края на годината, в която се е родило. По време на
церемонията за обявяване на тотема той дава на детето амулет, в който
има парче червен камък. Амулетът е домът на духа на тотема.

— Значи така, както фигурката донии е място, където си почива
духът на Майката?

— Нещо подобно, струва ми се, но тотемът пази теб, а не твоя
дом, макар че се чувства по-добре, ако обитаваш жилище, което му е
познато. Човек трябва да носи амулета със себе си. Така го разпознава
духът на неговия тотем. Креб ми казваше, че духът на моя Пещерен
лъв няма да може да ме намери, ако съм без амулета. И че тогава той
вече няма да ме защитава. Креб ми каза, че ако някога загубя амулета
си, ще загина.

До този момент Джондалар не знаеше това и не разбираше защо
тя толкова държи на амулета си. Понякога дори си мислеше, че
прекалява. Жената рядко го сваляше, може би само когато се къпеше
или плуваше, а понякога и в тези случаи той оставаше на врата й. Той
предполагаше, че това е връзката й с детството, прекарано в Клана, и
се надяваше, че някой ден тя ще успее да преодолее всичко това. Сега
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осъзна, че нещата бяха много по-сложни. Ако човек с голяма
магическа сила му дадеше нещо и му кажеше, че ако някога го изгуби,
ще загине, той също би го пазил ревностно. Вече не се съмняваше, че
жрецът на Клана, който я беше отгледал, е притежавал истинска сила,
предоставена му от света на духовете.

— В амулета се носят и знаците, които тотемът оставя за човека,
ако той вземе правилно решение за нещо важно в неговия живот —
продължи Айла.

Непрестанно измъчващата я тревога, която се бе загнездила в
съзнанието й, се обади с нова сила. Защо тотемът й не й бе дал знак, за
да потвърди, че е направила правилен избор, когато бе решила да
тръгне с Джондалар към неговия дом? Откакто напуснаха Мамутоите,
не бе намерила нито един предмет, който би могла да изтълкува като
знак от своя тотем.

— Малцина Зеландонии имат лични тотеми — каза Джондалар,
— но се намират и такива. Обикновено се смята, че те са късметлии.
Уиломар има свой тотем.

— Това е стопанинът на майка ти, нали? — попита тя.
— Да. И Тонолан и Фолара са родени в неговото огнище, а и към

мен винаги се е отнасял така, сякаш съм роден там.
— Кой е неговият тотем?
— Царският орел. Казват, че когато бил бебе, един царски орел

се спуснал върху него, грабнал го и понечил да го вдигне във, въздуха,
но майка му го измъкнала от птицата и тя не могла да го отнесе.
Белезите от ноктите още личат на гърдите му. Тяхната Зеландони
казала, че орелът е разпознал в него собствената си рожба и затова е
дошъл да го вземе със себе си. Така разбрали, че това е неговият тотем.
Мартона смята, че на това се дължи и голямата му любов към
пътешествията. Уиломар не може да лети като орел, но изпитва нужда
да види земята.

— Това е силен тотем, също както Пещерния лъв или Пещерната
мечка. Креб винаги казваше, че със силен тотем се живее трудно, и
беше прав, но аз получих толкова много.

Та той ми изпрати дори и теб. Мисля, че имах голям късмет.
Надявам се, че Пещерният лъв ще донесе късмет и на теб, Джондалар.
Сега той е и твой тотем.

— Казвала си ми го и преди — усмихна се Джондалар.
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— Пещерният лъв те е избрал и доказателство за това са
белезите по тялото ти. Точно така, както и Уиломар е бил белязан от
своя тотем.

Той се замисли за миг.
— Може би си права. Досега не съм гледал на нещата по този

начин.
Вълчо, който беше изчезнал, за да проучи местността, се появи

ненадейно. Изджавка, за да привлече вниманието на Айла, а сетне
тръгна край Уини. Тя го наблюдаваше. Изплезеният му език висеше,
ушите му бяха щръкнали, тичаше по обичайния за вълците начин —
без да се изморява и близко до земята, гмуркаше се в сухата трева,
която на места го скриваше от погледа й. Изглеждаше толкова радостен
и пъргав. Обичаше да се отдалечава, за да изучава околността самичък,
но винаги се връщаше, което пък радваше нея. Радост й доставяше и
ездата успоредно с мъжа и жребеца.

— От начина, по който винаги говориш за брат си, оставам с
впечатлението, че е бил като мъжа от своето огнище. Тонолан също е
обичал да пътува, нали? Той приличаше ли на Уиломар?

— Да, но сходството между тях не е толкова силно, колкото
между мен и Даланар. Всички го отбелязват. Тонолан приличаше
много повече на Мартона, но той никога не е бил избиран от орел, така
че желанието му да пътува не може да се обясни по този начин.
Белезите по тялото на брат ми бяха причинени от онзи подъл рунтав
носорог. — Той се замисли за миг. — Но пък и Тонолан открай време
си беше малко непредугадим. Може би той е бил неговият тотем. Но
това сякаш не му донесе голям късмет, макар че Шарамудоите ни
намериха; но никога не съм го виждал така щастлив, както след
запознанството му с Джетамио.

— Според мен, за разлика от този на Пещерния лъв тотемът на
Рунтавия носорог не носи късмет — каза Айла.

— Когато ме избра, той дори ме беляза със същите резки, с които
Кланът обозначава тотема на Пещерния лъв, така че Креб да ги
разпознае. Твоите белези не са като знаците на Клана, но са ясни.

— Няма никакво съмнение, че нося върху тялото си знаците,
които доказват, че съм белязан от твоя пещерен лъв, Айла.

— Според мен духът на Пещерния лъв те е избрал, така че духът
на твоя тотем да бъде също така силен, както и моя, за да мога някой
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ден да зачена твоите деца.
— Та нали самата ти казваше, че мъжът е причина за появата на

дете в утробата на жената — възрази Джондалар.
— Така е, но може би и духовете трябва да помогнат. Тъй като

моят тотем е толкова силен, тотемът на мъжа, който ще бъде мой
стопанин, също трябва да бъде силен. Така че може би Майката е
решила да каже на Пещерния лъв да те избере, за да можем двамата да
направим бебета.

Продължиха да яздят мълчаливо, всеки потънал в мислите си.
Айла си представяше бебенце, което приличаше на Джондалар, но
беше момиченце, а не момченце. Като че ли не й вървеше на синове.
Може би, ако имаше дъщеря, щеше да успее да я задържи при себе си.

В неговите мисли също се мяркаха деца. Ако беше вярно, че
мъжът създава нов живот със своя член, то Айла бе имала много
шансове да зачене бебе от него. Тогава защо не беше бременна?

„А дали Серенио беше бременна, когато се сбогувах с нея? —
помисли си той. — Радвам се, че е намерила човек, с когото е
щастлива, но ми се ще да беше казала нещо на Рошарио. Има ли по
света деца, които в известен смисъл са част от мен?“ Опита се да си
спомни жените, които бе познавал, и в съзнанието му изплува образът
на Нория, младата жена от народа на Хадума, с която бе споделил
Първите обреди. Както Нория, така и старицата Хадума, изглежда,
бяха сигурни, че неговият дух е проникнал в младата жена и че в
утробата й се е появил нов живот. Очакваше се тя да роди момченце
със сини очи като неговите. Дори му бяха измислили и име —
Джондал. „Така ли е наистина?“ — чудеше се той. Дали неговият дух
се беше смесил с този на Нория и бе заченал нов живот?

Но народът на Хадума не живееше много далеч от там, където се
намираха в момента, при това посоката съвпадаше с тяхната — на
северозапад. Защо да не се отбият да им погостуват, помисли си той,
но внезапно осъзна, че всъщност не знае как да ги открие. Те самите
бяха дошли там, където двамата с Тонолан бяха разположили лагера
си. Знаеше, че Пещерите, които им служеха за жилища, се намират не
само на запад от Сестрата, но и на запад от Великата майка река.
Въпреки това не знаеше точното им местоположение. Спомни си, че
понякога ловуват в района между двете реки, но това не му помогна
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много. Навярно никога нямаше да узнае дали Нория е родила това
бебе.

Айла си мислеше, че ще трябва да почакат с децата, докато
стигнат дома на Джондалар, и това насочи вниманието й към неговия
народ. Питаше се как ли изглеждат те и дали ще я приемат. След
срещата им с Шарамудоите тя се чувстваше малко по-уверена, че все
някъде щеше да се намери място и за нея, но не беше сигурна, че то
щеше да бъде сред Зеландониите. Спомни си реакцията на силно
отвращение от страна на Джондалар, когато за пръв път разбра, че е
била отгледана от Клана, както и странното му поведение предишната
зима, докато живееха с Мамутоите.

Необичайното му държание бе донякъде предизвикано и от
Ранек. Бе осъзнала това, преди да заминат, макар че в началото й се
струваше необяснимо. Начинът, по който бе възпитавана, изключваше
ревността. Дори да изпитваше такова чувство, никой мъж от Клана не
би показал ревността си заради една жена. Но странното поведение на
Джондалар бе донякъде предизвикано и от притеснението му за това
как неговият народ ще я приеме. Сега тя знаеше, че въпреки любовта
си към нея той се бе срамувал за това, че тя е живяла сред Клана и най-
вече за това, че там бе родила своя син. Струваше й се, че това вече не
го тревожи толкова. Защити я и не показа неудобство, когато
разговаряха с Шарамудоите и стана въпрос за живота й в Клана, но
вероятно имаше някаква причина за чувствата, които го бяха обзели в
самото начало.

Тя обичаше Джондалар и искаше да живее с него, пък и вече
беше твърде късно да променя решението си; въпреки всичко Айла се
надяваше, че е постъпила правилно, като е тръгнала с него. Отново си
пожела нейният тотем — Пещерният лъв — да й даде знак, за да е
сигурна, че е взела правилно решение, но, изглежда, не можеше да
очаква такъв знак в близко бъдеще.

Когато пътешествениците приближиха разширението, където се
сливаха буйните води на Сестрата и на Великата майка река, рохкавият
и ронлив мергел — пясък и глина, богати на калций — свлечен от по-
горните планинските тераси, отстъпи място на чакъл и льосова почва
на по-долните нива.

През по-топлите сезони на този мразовит свят от заледените
планински хребети в пълноводните потоци се стичаше размразена
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ледена вода. Към края на сезона, когато допълнително се изсипваха
проливни дъждове, превръщащи се на по-високите места в огромна
снежна маса, която можеше да се размрази неочаквано при резки
температурни промени, бързите потоци причиняваха наводнения. Тъй
като в западната част на планината липсваха езера, които да задържат
събиращите се поройни води в естествено хранилище и да ги
разпределят по-равномерно чрез оттичащи се от тях потоци,
разрастващият се прилив се изсипваше по стръмното нанадолнище.
Водопадите издълбаваха пясъка и дребния чакъл от планинския
варовик, пясъчниците и глината и ги отнасяха надолу чак до могъщата
река, където те се отлагаха в коритата и в наводнените райони.

Централната равнина, която някога бе дъно на вътрешно море, се
простираше в долина, заключена между две масивни планински
вериги на изток и запад и възвишения на север и юг. Пълноводната
Сестра, която близо до мястото на сливането бе почти еднаква по обем
с Великата майка, приемаше водите, оттичащи се от част от равнината
и от цялата западна страна на планинската верига, която се извиваше
на северозапад. Носени от силно течение, поройните води на Сестрата
прорязваха най-ниската част от речната долина, за да дадат своя
принос към Великата майка на реките, но бушуващият приток се
сблъскваше с достигналите по-високо ниво води на Майката, вече
изпълнена до краен предал, и се връщаше обратно. Принудена отново
да се насочи към собственото си корито, Сестрата разливаше
разрушителните си води на големи разстояния.

Към обед мъжът и жената приближиха необятното заблатено
пространство, изпъстрено с полупотопени ниски храсти и тук-там с
малки групи дървета, отчасти залети с вода. Айла си мислеше, че
отблизо приликата му с прогизналото мочурище край източната делта
е по-голяма, като се изключи фактът, че движещите се в различни
посоки течения на сливащите се реки причиняваха водовъртежи. Тъй
като времето бе застудяло рязко, насекомите им досаждаха по-малко, а
част от тях се рояха над подутите, отчасти разкъсани и загниващи
трупове на животни, застигнати от пороя. На запад, сред пурпурната
мараня, причинена от изригващите вихри, се издигаше масив с гъсто
залесени склонове.

— Това навярно са Гористите хълмове, за които ни разказа
Карлоно — рече тя.
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— Да, но съвсем не са обикновени хълмове — уточни
Джондалар. — По-високи са, отколкото ти се струва, и обхващат
голямо пространство. Великата майка река тече на юг, докато стигне до
тази бариера. Хълмовете насочват руслото й на изток.

Ездачите заобиколиха един обширен и спокоен воден басейн —
лагуна, отделена от течащите води — и спряха на ръба на източния
бряг на пълноводната река, малко по-нагоре от мястото на сливането.
Загледана отвъд буйните поройни води в отсрещния бряг, Айла започна
да разбира предупрежденията на Джондалар за трудностите при
пресичането на Сестрата.

Мътните води, носещи се около тънките стволове на върби и
брези, изтръгваха дърветата, чиито корени не бяха проникнали
дълбоко в почвата на ниските островчета, заобиколени от канали през
по-сухите сезони. Имаше множество опасно наклонени дървета, както
и голи клони и дънери, изтръгнати от горите нагоре по течението,
затънали в тинята покрай бреговете или кръжащи в шеметен танц в
самата река.

Жената се питаше как ли ще стигнат отсрещния бряг.
— Къде смяташ, че трябва да пресечем?
На Джондалар му се прииска отново да се появи голямата лодка

на Рамудоите, с която преди няколко години се бяха спасили двамата с
Тонолан, и да ги отнесе до другия бряг.

При спомена за брат му отново го прободе острата болка на
скръбта, но същевременно внезапно се засили и тревогата му за Айла.

— Според мен е очевидно, че не можем да я прекосим тук —
отвърна той. — Не знаех, че положението ще се влоши така рязко и
толкова скоро. Ще трябва да поемем нагоре по течението и да
потърсим по-лесно място, където да опитаме късмета си. Само се
надявам да не завали отново, преди да сме го намерили. Още една
дъждовна буря като последната и целият този район ще бъде изцяло
залят. Нищо чудно, че онзи летен бивак е бил изоставен.

— Нивото на тази река не би могло да се повиши чак толкова,
нали? — попита Айла с широко отворени очи.

— Още не, но би могло. Водата, която се стича от планините, в
крайна сметка ще се озове тук. Освен това внезапен порой може да се
появи и откъм потока, който течеше толкова близко до бивака.
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Вероятно често така и става. Мисля, че трябва да побързаме, Айла.
Ако завали отново, тук съвсем няма да сме в безопасност.

Той пришпори жребеца в галоп и наложи такова бързо темпо, че
на Вълчо му беше много трудно да ги следва. След известно време
отново забави ездата, но не възобнови спокойния ход, който бяха
поддържали преди.

От време на време Джондалар спираше, взираше се изпитателно
в реката и в отсрещния бряг, а после отново продължаваше на север,
като отправяше тревожен поглед към небето. На някои места реката
сякаш бе по-тясна, а на други — по-широка, но тъй като бе толкова
пълноводна, не можеха да бъдат сигурни, че това е действително така.
Яздиха до здрач, без да намерят удобно място, за да преминат на
отсрещния бряг, но Джондалар настояваше да се разположат за
нощуване на някое възвишение, затова спряха едва когато стана твърде
тъмно.

 
 
— Айла! Айла! Събуди се! — разтърси я леко мъжът. — Трябва

да тръгваме.
— Какво? Джондалар! Какво се е случило? — попита тя.
Обикновено тя се будеше преди него, а и поради ранния час се

чувстваше объркана. Когато отметна кожената завивка, усети студа и
едва тогава забеляза зейналия отвор на палатката. Мекото сияние на
раздвижените облаци, очертани от отвора, проникваше вътре. На
слабата сивкава светлина тя едва различи лицето на Джондалар, но
това й беше достатъчно, за да види, че е разтревожен. Младата жена
потръпна от лошо предчувствие.

— Трябва да тръгваме — каза й.
Той не беше спал почти през цялата нощ. Не можеше да обясни

точно защо чувстваше, че трябва да пресекат реката възможно най-
скоро, но усещането бе толкова силно, че стомахът му се бе свил на
топка от страх — не за себе си, а за Айла.

Тя стана, без да пита защо. Знаеше, че не би я събудил, ако не
смяташе положението за сериозно. Облече се бързо и извади
пособията си за запалване на огън.

— Хайде да не губим време за палене на огън тази сутрин —
предложи Джондалар.
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Жената се намръщи, после кимна и наля и за двамата студена
вода за пиене. Докато дъвчеха питките сушена храна, събираха багажа.
Щом се приготвиха за път, Айла потърси Вълчо, но той не беше в
лагера.

— Къде е Вълчо? — попита тя с отчаяние в гласа.
— Сигурно е отишъл на лов. Ще ни настигне, Айла. Винаги го

прави.
— Ще му свирна — рече тя и прониза тишината на ранното утро

с характерния призивен звук.
— Хайде, Айла. Трябва да тръгваме — настоя Джондалар,

подтикнат от раздразнението, предизвикано от поведението на вълка.
— Без него няма да тръгна — заяви тя и отново изсвири, този

път по-силно и по-настойчиво.
— Трябва да намерим удобно за пресичане място, преди да е

заваляло, иначе може да не успеем да се доберем до отсрещния бряг.
— Не можем ли просто да продължим да вървим нагоре по

течението? Там реката трябва да е по-тясна.
— Щом завали, ще започне да се разширява. Дори нагоре по

течението ще бъде по-пълноводна, отколкото е тук сега, а и не знаем
какви води ще потекат от онези планини. Лесно може да ни залее
някой внезапен порой. Доландо каза, че те се появяват често, щом
започнат дъждовете. А може и някой голям приток да се изпречи на
пътя ни. Какво ще правим тогава? Пак ли ще катерим планината, за да
го заобикаляме? Трябва да прекосим Сестрата, докато още е възможно
— решително изрече той.

Качи се на жребеца и погледна жената, която стоеше край
впрегнатата в плазовете кобила.

Айла се обърна с гръб към него и отново изсвири.
— Трябва да тръгваме, Айла.
— Защо да не изчакаме мъничко? Той ще дойде.
— Той е само едно животно. Твоят живот е по-важен за мен от

неговия.
Тя се обърна и вдигна поглед към него, а сетне отново наведе очи

и се начумери. Нима наистина бе толкова опасно да се чака? Прав ли
беше Джондалар, или просто нямаше търпение? Ако действително бе
така, то не би ли трябвало и неговият живот да е по-важен за нея от
този на Вълчо? Точно в този момент вълкът се появи. Айла въздъхна с
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облекчение и се стегна, за да посрещне с тяло скачащото в прегръдките
й животно, което я поздрави, като сложи лапи на раменете й и я близна
по брадичката. Тя се качи на Уини, като се хвана за един от прътите от
впряга й. Сетне даде знак на Вълчо да не се отдалечава и последва
Джондалар и Рейсър.

Нямаше изгрев. Денят настъпи неусетно с бледа, лишена от
яркост светлина. Облачната покривка бе надвиснала ниско над земята,
придавайки на небета еднакъв сив цвят, а хладният въздух бе влажен.
След известно време спряха, за да отдъхнат. Айла приготви горещ чай,
за да се стоплят, а по-късно свари богата супа с една от питките суха
храна. Добави й и листа от киселец, диви шипки, които почисти
отвътре от семената и острите четинести власинки, както и няколко
цвята от растящите наблизо полски рози. След чая и топлата супа
опасенията на Джондалар сякаш понамаляха за известно време, но
сетне той забеляза, че се събират още по-тъмни облаци. Настойчиво
подкани Айла да събере нещата си бързо и отново поеха на път. Обзет
от тревога, наблюдаваше небето и следеше приближаването на бурята.
Обръщаше поглед и към реката — търсеше удобно за пресичане място.
Надяваше се водовъртежът да отслабне на някое по-широко и плитко
място, или да зърне остров, или дори пясъчен нанос между двата
бряга. Накрая, страхувайки се, че бурята скоро ще се разрази, реши, че
ще трябва да рискуват. Съзнавайки, че щом завали, положението ще се
влоши, той се запъти към брега, където достъпът до реката бе по-
лесен. Спряха и слязоха от конете.

— Как мислиш, дали да се опитаме да преминем яздейки? —
попита Джондалар, вдигайки тревожен поглед към небето.

Айла се взря в бързотечната река и в различните предмети, които
водите й влачеха. Край тях преминаваха големи дървета и множество
пречупени стволове и клони, свлечени от високите планини. Тя
потръпна, когато забеляза голям, подут труп на елен, чиито рога се
бяха закачили и вплели в клоните на едно дърво, спряло се недалеч от
брега. Мъртвото животно пробуди у нея страх за конете.

— Мисля, че ще им е по-лесно да преминат реката, ако не ги
яздим — отвърна тя. — Според мен ние трябва да плуваме до тях.

— И аз така си мислех.
— Но ще ни трябва въже, за което да се държим — отбеляза

жената.
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Извадиха въжета, после провериха хамутите и кошниците, за да
се убедят, че палатката, храната и няколкото им скъпоценни вещи са в
безопасност. Айла разпрегна Уини от плазовете, тъй като сметна, че ще
бъде твърде рисковано кобилата да се опита да преплува бурната река с
пълен впряг. Същевременно им се щеше да съхранят прътите и
кръглата лодка, ако това бе възможно. Затова завързаха двата пръта с
връв. Докато Джондалар закрепяше единия им край за кръглата лодка,
Айла привърза другия към каишите, придържащи кошницата-самар на
гърба на Уини. Възелът, който използва, можеше лесно да се развърже,
ако преценеше, че е необходимо. След това пристегна здраво друго
въже към плоската, плетена връв, която преминаваше отдолу през
гърдите на кобилата и придържаше одеялото, което жената използваше
при езда.

Джондалар също привърза Рейсър с въже. Свали ботушите си,
вътрешните си нозебрани, както и тежките си горни дрехи и кожи,
защото щяха да го теглят надолу и да му пречат да плува, когато се
намокрят. Уви всичко в един вързоп, който качи най-отгоре на самара.
Остана само по долна туника и панталони. Макар и мокри, дрехите от
лицева кожа щяха да предпазят тялото му от измръзване. Айла направи
същото.

Животните доловиха припряността и безпокойството на хората.
Смущаваше ги и мътната вода. Конете се бяха отдръпнали от мъртвия
елен и сега пристъпяха наоколо и се изправяха на задните си крака,
като клатеха глави и въртяха очи, но ушите им бяха щръкнали и
обърнати напред, което показваше, че са нащрек. Вълчо пък се бе
приближил досами водата, за да разгледа елена, но без да влиза в
реката.

— Айла, смяташ ли, че конете ще се справят? — попита мъжът,
когато усети първите едри капки.

— Неспокойни са, но мисля, че ще се оправят, особено след като
и ние ще сме с тях, но за Вълчо не съм толкова сигурна — отвърна тя.

— Не можем да го носим до отсрещния бряг. Ще трябва сам да
се добере дотам — отговори, но като забеляза колко е разстроена,
добави: — Вълчо е силен плувец, би трябвало да се справи.

— Надявам се — продума Айла, сетне коленичи и прегърна
вълка.

Дъждът се усилваше.
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— Най-добре е да тръгваме — подкани я Джондалар и хвана
Рейсър направо за оглавника, тъй като поводът беше завързан по-назад.
Затвори за миг очи и си пожела да имат късмет. Помисли си за Дони,
Великата майка земя, но не знаеше какво да й обещае, за да ги запази
цели и невредими. Само безмълвно й се помоли да им помогне да
прекосят Сестрата. Макар да знаеше, че някой ден ще трябва да се
срещне с Майката, не му се щеше това да стане сега, а и никак не
искаше да загуби Айла.

Жребецът тръсна глава и се опита да се вдигне на задните си
крака, когато Джондалар го поведе към водата.

— Кротко, Рейсър, кротко — зауспокоява го той.
Усети колко студена бе водата, която обливаше босите му крака.

Когато се потопи, Джондалар пусна оглавника на Рейсър, като по този
начин освободи главата на животното. Самият той уви свободния край
на въжето около ръката си, като разчиташе, че силният млад жребец
сам ще намери правилния път до отсрещния бряг.

Айла хвана въжето, закачено за каишите върху плешките на
кобилата, уви го няколко пъти около ръката си и стисна в юмрук, за да
го задържи. Сетне пое след високия мъж, вървейки успоредно с Уини.
Подръпна и другото въже, което беше завързано за прътите и лодката,
за да се увери, че не се е заплело, докато навлизаха в реката.

Водата бе студена, а течението — силно. Младата жена обърна
поглед към брега. Вълчо бе останал там, като ту се спускаше напред,
ту отстъпваше, скимтеше уплашено и не се решаваше да навлезе в
бързата река. Тя му подвикна окуражително. Той направи няколко
крачки назад, а после отново пристъпи, като не сваляше поглед от
водата и увеличаващото се разстояние между него и жената.
Неочаквано, точно когато дъждът се усили и заплющя неумолимо, той
седна и зави. Айла му свирна и след още няколко опита той най-сетне
се гмурна във водата и заплува към нея. Тя отново насочи вниманието
си към кобилата и реката пред нея.

Усилващият се дъжд сякаш изглади къдравите вълни в
далечината, но около тях бушуващите води влачеха повече предмети и
отломки, отколкото си бе представяла преди.

Прекършени стволове и клони, някои все още с листа, други
подгизнали и почти изцяло потопени, се въртяха бързо или се блъскаха
в тялото й. Още по-неприятни бяха подпухналите тела на животни,
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често разкъсани от силата на пороя, който ги бе застигнал и помел
надолу по планинския склон, захвърляйки ги в мътните води на реката.

Айла забеляза няколко полски мишки и полевки. По-трудно й бе
да разпознае една катерица; бледокафявата й кожа бе потъмняла, а
гъстата й пухкава опашка се бе сплъстила и смалила. Един леминг с
дълга и бяла зимна козина — провиснала, но лъскава — прораснала
през сивия летен слой, който изглеждаше черен, показваше долната
част на лапите си, вече обагрени в бяло. Вероятно бе довлечен от някоя
високопланинска местност, недалеч от снежната покривка.

Телата на големите животни бяха в по-лошо състояние. Покрай
тях премина дива антилопа със счупен рог и наполовина одрана
муцуна с оголен розов мускул. Когато забеляза и трупа на млад снежен
леопард, тя отново обърна глава назад и подири с поглед Вълчо, но не
можа да го види.

Забеляза обаче, че за въжето, с което кобилата влачеше прътите и
лодката, се бе закачил и един пън. Това бе ненужен товар, който
допълнително забавяше Уини. Айла започна да дърпа и опъва въжето,
опитвайки се да го доближи до себе си, но изведнъж то се освободи
само. На него продължаваше да виси един неголям разцепен клон, но
той не я тревожеше. Безпокоеше я това, че не забелязва Вълчо, макар
че самата тя бе до такава степен потопена във водата, че не виждаше
надалеч. Свирна му веднъж, като се чудеше дали той ще я чуе сред
грохота на буйните води.

Отново се обърна и се взря изпитателно в Уини. Безпокоеше се,
че може да се е изморила от тежкия дънер, но кобилата продължаваше
да плува с неотслабваща сила. Айла отправи поглед напред и с
облекчение съзря Рейсър и Джондалар, който се движеше успоредно с
него. Тя риташе с крака и гребеше със свободната си ръка, като се
стараеше да не увеличава товара на кобилата повече, отколкото беше
необходимо. Но постепенно се отпускаше и се оставяше да бъде
теглена от въжето. Започна да трепери. Струваше й се, че преплуването
на реката продължава прекалено дълго време и другият бряг е все още
много далеч. В началото треперенето бе слабо, но колкото по-дълго
стоеше в студената вода, толкова по-силно и упорито ставаше то.
Мускулите й се стягаха силно, а зъбите й тракаха.

Отново се обърна назад и се огледа за Вълчо, но пак не го видя.
„Трябва да се върна и да го потърся, толкова му е студено — помисли
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си тя, макар че трепереше силно от студ. — Може би Уини ще успее да
се обърне и да заплува обратно.“ Но когато се опита да проговори,
челюстта й бе така стегната и тракаше толкова силно, че от устата й не
излязоха никакви слова. „Не, не бива да карам Уини да се връща. Аз
ще го сторя.“ Тя се опита да развие въжето от ръката си, но то бе
стегнато и оплетено, а и ръката й бе така вкочанена, че почти не я
чувстваше. „Навярно Джондалар ще може да се върне и да го потърси.
Къде е Джондалар? В реката ли е? Върна ли се за Вълчо? А, още един
пън се е закачил за въжето. Трябва… нещо… да дръпна нещо… да
освободя въжето… тежко за Уини.“

Айла бе престанала да трепери, но мускулите й бяха така
стегнати, че не можеше да направи никакво движение. Затвори очи, за
да си почине. Беше й толкова приятно да затвори очи… и да си почине.
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Айла бе почти в безсъзнание, когато почувства под себе си
твърдите камъни на речното дъно. Опита се да стъпи на крака, докато
Уини я влачеше по каменистото дъно, направи няколко крачки по
крайбрежните гладки и кръгли камъни при един завой на реката. После
падна. Въжето, все още стегнато около ръката й, я дръпна и завъртя,
принуждавайки кобилата да спре.

Джондалар също бе измръзнал в реката, но бе стигнал до
отсрещния бряг по-рано от Айла, още преди да загуби чувството си за
ориентация или способността си да мисли логично. Тя би прекосила
реката по-бързо, ако не бяха многобройните отломъци и предмети,
които се закачаха за въжето на Уини и силно забавяха движението й.
Дори кобилата бе започнала да страда от студената речна вода, когато
хлабавият възел, макар и набъбвал от водата, най-сетне се развърза и я
освободи от тежкия товар.

За съжаление, когато Джондалар достигна брега, той все още бе
объркан. Навлече връхната си дреха върху мокрите одежди и тръгна да
търси Айла, като вървеше пеша по речното крайбрежие и водеше
жребеца, но в неправилна посока. Когато се раздвижи, мъжът се
затопли и мислите му се проясниха.

И двамата бяха отнесени надолу по течението, но тъй като тя се
бе забавила, вероятно се бе озовала на брега по-надолу по реката.
Обърна се и закрачи в обратна посока. Когато Рейсър изцвили и мъжът
дочу ответно радостно цвилене, той хукна напред.

Когато Джондалар съзря Айла, тя лежеше по гръб на каменистия
бряг край търпеливата кобила с ръка, опъната нагоре от стегнатото
въже. Той се спусна уплашено към нея. Като се убеди, че тя все още
диша, я вдигна на ръце и я притисна в прегръдките си. От очите му
течаха сълзи.

— Айла! Айла! Жива си! Толкова се боях, че съм те загубил! Но
си толкова студена!
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Трябваше да я стопли. Развърза я от въжето и я вдигна на ръце.
Тя помръдна и отвори очи. Мускулите й бяха стегнати и вкочанени,
поради което й бе почти невъзможно да говори, но тя напрягаше сили
и се опитваше да каже нещо. Той доближи глава към лицето й.

— Вълчо. Намери Вълчо — прошепна му дрезгаво.
— Та аз трябва да се погрижа за теб, Айла!
— Моля те. Намери Вълчо. Губя прекалено много синове. Не

искам и Вълчо, също — промълви.
В очите й се четеше такава силна скръб и молба, че той не

можеше да й откаже.
— Добре. Ще го потърся, но първо трябва да осигуря подслон за

теб.
Понесе я през силния дъжд, поемайки по един склон със слаб

наклон. Той завършваше с малка равна тераса, на която растяха
няколко върби, някакви храсталаци и острица, а в дъното се виждаха и
неколцина бора. Потърси по-равно място, през което не се оттичаше
вода, и бързо разпъна палатката. Застла мамутската кожа върху
покривалото за земя, след което внесе Айла, сетне багажа и разгърна
кожените постели. Съблече мокрите й дрехи, а после и своите, положи
я между кожите и пропълзя до нея.

Тя бе отпусната и замаяна. Кожата й беше студена и лепкава, а
тялото й — сковано. Той се опита да я покрие със собственото си тяло,
за да я сгрее. Когато Айла започна да трепери отново, Джондалар
изпита известно облекчение. Това означаваше, че тялото й започва да
се затопля. Но когато дойде в съзнание, отново си спомни за Вълчо и
настойчиво заповтаря, че ще иде да го намери.

— Аз съм виновна — изрече тя с тракащи зъби. — Аз го накарах
да скочи в реката. Аз му свирнах. Той ми се довери. Трябва да намеря
Вълчо.

— Айла, забрави за Вълчо. Та ти дори не знаеш накъде да
тръгнеш да го дириш — обясняваше Джондалар, като се опитваше да я
задържи в постелята.

Треперейки и хълцайки истерично, тя се опита да се измъкне,
като викаше:

— Трябва да го намеря.
— Айла, Айла, аз ще ида. Ако останеш тук, аз ще ида да го

потърся — предложи той, опитвайки се да я убеди да остане в топлата
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постеля. — Но ми обещай, че няма да мърдаш оттук и ще стоиш
завита.

— Моля те, намери го — промълви.
Той бързо навлече сухи дрехи, а сетне и шубата си. Грабна две

квадратни парчета от сухата храна за път, богата на масти и белтъчини.
— Тръгвам — каза й. — Изяж това и не излизай от кожите.
Обърна се, но преди да излезе, тя го сграбчи за ръката и изрече,

взирайки се в очите му:
— Обещай ми, че ще го потърсиш.
Айла все още трепереше, но сякаш говореше с по-голяма лекота.
Той се взря в сиво-сините й очи, пълни с безпокойство и молба, и

я притисна силно към себе си.
— Толкова се боях, че може да не си жива!
Тя се вкопчи в него, поуспокоена от силата и любовта му.
— Обичам те, Джондалар, и ми се иска никога да не те загубя, но

моля те, намери Вълчо. Няма да мога да понеса загубата му. Той ми е
като… дете… като син. Не мога да се откажа от още един син — каза
тя с пресекващ глас и очите й се напълниха със сълзи.

Той се отдръпна и сведе поглед към лицето й.
— Ще го потърся. Но не мога да ти обещая, че ще го намеря,

Айла, а и дори да го открия, не мога да ти обещая, че ще бъде жив.
Очите й се изпълниха със страх и ужас, но тя ги затвори и кимна.
— Само се опитай да го намериш — промълви, но когато се

отдели от нея, тя продължаваше да го държи.
Когато стана от постелята, той не беше сигурен, че наистина

възнамерява да търси вълка. Искаше да събере малко дърва за огън, за
да й приготви топъл май или супа и да нагледа конете, но вече беше
обещал. Рейсър и Уини стояха прави във върбовата горичка. Одеялата,
които използваха при езда, както и оглавникът на Рейсър все още не
бяха свалени, но за момента силните животни, изглежда бяха добре,
затова тръгна надолу по склона.

Когато стигна до реката, не знаеше в коя посока да поеме, но
най-сетне реши да опита надолу по течението. Смъкна качулката си
надолу, за да се предпази от дъжда, и закрачи по брега. Започна да
проверява купищата плавен и струпаните по крайбрежието отломъци и
боклуци. Намери много мъртви животни и видя не по-малко месоядни
зверове и лешояди, както четирикраки, така и пернати, които се
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угощаваха с изхвърлените от реката остатъци. Зърна дори глутница
вълци от южните земи, но никой от тях не приличаше на Вълчо.

Най-после мъжът се обърна и пое обратно. Реши да провери и
нагоре по течението, но се съмняваше, че там ще му провърви повече.
Всъщност не очакваше да намери животното и съзнаваше, че това го
изпълва с тъга. Вярно бе, че понякога Вълчо им създаваше ядове, но
Джондалар се бе привързал истински към него. Щеше да му липсва, а
Айла щеше да страда още повече.

Стигна до каменистия бряг, където бе намерил Айла, и продължи
нататък, следвайки завоя на реката. Не знаеше докъде би трябвало да
върви в другата посока, пък и забеляза, че нивото на реката се
повишава. Реши, че когато Айла отново бъде в състояние да пътува, ще
преместят палатката по-далеч от реката. „Може би ще е най-добре да
не се отдалечавам нагоре по течението, а да се погрижа за нея — каза
си той колебливо. — Все пак ще трябва да ида до някъде; тя ще ме
пита дали съм търсил и в двете посоки.“

Тръгна нагоре по течението, като заобиколи купчина пънове и
клони, а когато зърна величествения силует на един скален орел,
носещ се плавно във въздуха, разперил криле, спря и проследи полета
му с възхищение. Ненадейно огромната грациозна птица сгъна
мощните си криле и бързо се спусна към брега на реката, сетне отново
се издигна, сграбчил с нокти голям съсел.

Малко по-нататък, там, където птицата бе намерила своята
храна, един бърз приток добавяше своя дял към водите на Сестрата,
като леко се разширяваше и образуваше неголяма делта. Стори му се,
че зърна някакъв познат предмет върху широката пясъчна ивица край
сливащите се реки, и се усмихна, когато го разпозна. Беше кръглата
лодка. Но когато се взря по-внимателно, той се намръщи и се затича
към нея. До лодката във водата седеше Айла и държеше в скута си
главата на Вълчо. От една рана над лявото му око все още се
процеждаше кръв.

— Айла! Какво правиш тук? Как стигна дотук? — завика той,
обзет не толкова от гняв, колкото от страх и тревога.

— Той е жив, Джондалар — промълви тя, като трепереше от студ
и в същото време хълцаше така силно, че едва се разбираха думите й.
— Ранен е, но е жив.
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Когато Вълчо скочи във водата, той заплува към Айла, но щом
стигна до леката и празна кръгла лодка, носеща се по водната
повърхност, той се опря с лапи на закрепените за нея пръти. Така и
остана сред познатите предмети, като се задържаше на повърхността с
помощта на плаващата лодка и прътите. Едва когато хлабавият възел
се развърза и лодката и прътите започнаха да се накланят силно към
буйните вълни, той се удари о един тежък, подгизнал дървесен ствол.
В този момент вече почти бяха стигнали до отсрещния бряг. Лодката
заора в пясъчния бряг и изтегли частично от водата прътите заедно с
увисналия върху тях вълк. Ударът беше зашеметил животното, но по-
лошото бе, че то остана полупотопено в студената вода. Дори вълците
могат да получат измръзване и да загинат, ако бъдат изложени на
природните стихии.

— Хайде, Айла, ти пак трепериш. Трябва да те върнем в
палатката. Защо излезе? Нали ти казах, че ще го потърся? — говореше
Джондалар. — Дай, аз ще го взема.

Той вдигна вълка и й помогна да се изправи.
Когато изминаха няколко крачки, Джондалар разбра, че ще им

бъде трудно да се доберат до палатката. Айла едва-едва пристъпяше, а
вълкът бе голямо и тежко животно. Напоената му с вода козина
допълнително увеличаваше теглото му. Мъжът не можеше да носи и
двамата, а знаеше, че Айла никога не би му позволила да остави Вълчо
и да се върне за него по-късно. Де да можеше да свирне на конете,
както го правеше Айла… Всъщност защо да не опита? Джондалар бе
измислил сигнал за Рейсър, но на практика не беше го тренирал да
откликва на подсвирването. Никога не му се бе налагало. Младият
жребец винаги идваше с майка си, когато Айла повикаше Уини.

Може би Уини щеше да дойде при него, ако й свирнеше. Поне
можеше да опита. Постара се да изсвири сигнала на Айла, но ако
конете не откликнеха, бе решен да продължи да върви. Хвана Вълчо
по-удобно и се опита да обгърне с ръка Айла, за да я подкрепя.

Все още не бяха стигнали купчината с плавеите, а той се бе
изморил. Успяваше да се движи само благодарение на силната си воля.
Той също бе преплувал буйната река, а сетне бе изнесъл Айла на
възвишението и бе опънал палатката. После бе вървял покрай реката в
двете посоки, за да търси вълка. Дочу цвилене и вдигна поглед. Изпита
облекчение и радост, когато видя конете.
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Положи Вълчо напреко на гърба на Уини, тъй като тя го бе
носила и преди и бе свикнала с него; след това помогна на Айла да се
качи на Рейсър и поведе жребеца към каменистия бряг. Уини ги
последва. Когато поеха нагоре по склона. Дъждът се усили и жената,
която трепереше в мокрите си дрехи, едва се задържаше на гърба на
коня. Макар и бавно, успяха да стигнат до палатката край горичката.
Джондалар помогна на Айла да слезе и я въведе в палатката; отново
губеше разсъдъка си и изпадаше в истерия заради вълка. Той трябваше
да го внесе незабавно, а после да обещае, че ще го изсуши. Претърси
багажа, търсейки нещо, с което да го изтрие. Но когато тя поиска да го
настани в постелята им, той твърдо отказа, макар че му намери
отделна завивка. Докато Айла хълцаше, неспособна да се овладее, той
й помогна да се съблече и я уви в кожите.

Отново излезе, свали оглавника на Рейсър и одеялата за езда от
двата коня, потупа ги с признателност и изрече няколко
благодарствени слова. Макар че конете обикновено живееха навън при
всякакво време, той знаеше, че не обичат дъжда. Едва тогава
Джондалар се прибра в палатката, съблече се, пъхна се под завивката
до силно треперещата жена. Айла се сгуши близо до Вълчо, а мъжът я
прегърна откъм гърба и притисна тялото си към нейното. След
известно време, сгрята от топлото тяло на вълка от едната страна и на
мъжа от другата, жената престана да се тресе.

 
 
Един влажен език облиза лицето на Айла и тя се събуди.

Отблъсна Вълчо, усмихвайки се радостно, а после го притисна към
себе си. Хвана главата му с две ръце и внимателно разгледа раната му.
Дъждът бе отмил мръсотията от нараненото място и кървенето бе
престанало. Раната не бе опасна и това я успокои. Неговата слабост се
дължеше не толкова на удара по главата, колкото на въздействието на
студената вода. Сънят и топлината бяха най-доброто лечение за него.
Айла усети, че Джондалар я е обгърнал с ръце, макар че самият той
спеше, затова остана да лежи неподвижна в прегръдките на мъжа с
обвити около Вълчо ръце и се заслуша в барабанящия дъжд.

В съзнанието й нахлуха откъслечни спомени от предишния ден:
как върви, препъвайки се о храсталаци и плавеи, и търси Вълчо по
речния бряг; как я боли ръката от стегнатото въже; как Джондалар я
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носи. Усмихна се при мисълта, че той е толкова близо до нея, после си
спомни как го бе наблюдавала, докато опъваше палатката. Малко се
срамуваше, че не му беше помогнала, бе се вкочанила от студ.

Вълчо се измъкна от прегръдката й и излезе навън, като се
провря, душейки, изпод покривалото на отвора. Айла дочу цвиленето
на Уини и обзета от радост, едва не й отговори, но в този миг си
спомни, че Джондалар спи. Разтревожи се за конете, останали под
дъжда. Те бяха свикнали на сухо време, а не на такава влага и на такъв
всепроникващ дъжд. Чувстваха се добре дори при сковаващ, но сух
студ. Но тя си спомни, че бе видяла коне, така че някои от тях сигурно
живееха в този район. Долният слой на конската козина бе дебел, гъст
и топъл, дори когато беше мокър.

Помисли си, че силните есенни дъждове, които падат на юг, не й
харесват, макар че бе посрещала с радост дългата и влажна северна
пролет с нейната сгряваща мъгла и ситен дъждец. Пещерата, която
кланът на Брун обитаваше, също се намираше на юг и есените бяха
доста дъждовни, но не си спомняше да е имало такива прогизващи
порои. Южните райони не бяха едни и същи. Айла си помисли, че
трябва да стане, но се унесе и заспа отново.

Когато се събуди, мъжът до нея също се размърда. Докато
лежеше в кожената постеля, тя долови, че нещо се бе променило, но не
можеше да разбере точно какво. Сетне изведнъж осъзна, че не чува
шума на дъжда. Стана и излезе навън. Беше късен следобед и доста бе
захладняло. Съжали, че не се бе облякла по-топло. Облекчи се край
един храст, а после се запъти към конете, които пасяха острица
недалеч от върбовата горичка, през която течеше ручей. С тях беше и
Вълчо. Когато приближи, те всички се завтекоха към нея. Сетне тя
дълго ги милва и разчесва, като не спираше да им говори. Най-после
отново се върна в палатката и пропълзя в кожената постеля до топлия
мъж.

— Ама че си студена! — възкликна той.
— А ти си хубав и топъл — отвърна тя и се сгуши до него.
Той я прегърна и зарови лице във врата й. Изпита облекчение,

когато телесната й температура се възстанови бързо. След
измръзването, причинено от водата, тя се бе затоплила толкова бавно.

— Чудя се как можах да те оставя да се измокриш и да
измръзнеш толкова много — каза Джондалар. — Не трябваше да
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пресичаме тази река.
— Но, Джондалар, какво друго можехме да сторим? Ти беше

прав. Този проливен дъжд щеше да ни принуди да пресечем някоя река
и щеше да е по-лошо, ако тя се спускаше направо от планината.

— Ако се бяхме разделили с Шарамудоите по-рано, щяхме да
изпреварим дъжда. Тогава съвсем нямаше да ни е трудно да прекосим
Сестрата — продължи да се самоупреква той.

— Но нали по моя вина не тръгнахме по-рано, пък и даже
Карлоно смяташе, че ще успеем да стигнем преди дъждовете.

— Не, аз съм виновен. Знаех с каква река си имаме работа. С
малко усилия от моя страна щяхме да тръгнем по-рано. И ако бяхме
оставили тази лодка, нямаше да се забавим толкова в планината, пък и
ти би преплувала реката по-бързо. Бях толкова глупав!

— Джондалар, защо се самообвиняваш? Ти не си глупав. Не
можеше да предвидиш какво ще се случи. Дори и Онези, които служат
на Майката, не могат да го правят много добре. Никога не е ясно. А
ние успяхме. Сега сме тук и всички сме добре благодарение на теб,
включително и Вълчо. Дори успяхме да запазим лодката, а кой знае
колко полезна може да се окаже тя в бъдеще.

— Но аз едва не те загубих! — възкликна той, като зарови лице в
шията й и я притисна толкова силно, че й причини болка. — Не мога
да ти опиша колко те обичам. Ти означаваш толкова много за мен, че
не мога да го изразя с думи. Не са достатъчни, за да разкрият чувствата
ми към теб.

Джондалар не отслабваше прегръдката си, сякаш мислеше, че
ако я притисне достатъчно силно, ще успее да я направи част от себе
си и така никога няма да я загуби.

Тя също го бе прегърнала силно, изпълнена с обич към него и
обзета от желание да направи нещо, за да намали терзанията му. В
следващия миг осъзна, че знае какво трябва да стори. Задиша тежко в
ухото му и го целуна по шията. Реакцията му бе незабавна. Зацелува я
с буйна страст, започна да милва ръцете и гърдите й, сетне жадно
засмука зърната им, обладан от силна страст. Тя обви крак около
тялото му и го обърна така, че той се оказа върху нея. След това
разтвори бедрата си. Той се отдръпна малко назад, опитвайки се да
открие отвора й с набъбналия си член. Тя протегна ръка, за да го
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насочи, и почувства, че желанието, с което се бе устремила към него,
бе не по-малко от неговото.

Когато се гмурна в дълбините й и почувства топлата прегръдка
на дълбокия й кладенец, той изстена от внезапното неописуемо
усещане. В миг всичките му кошмарни мисли, страхове и тревоги
отстъпиха пред чувствената радост от този чуден Дар на
Удоволствията, даден им от Майката, който го изпълни целия и не
остави място за никакви други мисли, освен за любовта му към нея.
Отдръпна се назад, сетне почувства, че нейните движения са в
хармония с неговите, и телата им отново се сляха. Реакцията й
пробуждаше още по-силни страсти у него. Докато се разделяха и
сливаха отново, тя се чувстваше толкова добре, че не мислеше за
нищо. Телата им се отдалечаваха и приближаваха в ускоряващ се
ритъм, на който тя се бе отдала изцяло, наслаждавайки се на
чувствения миг. По тялото й лумваха внезапни пламъци, сливащи се в
дълбините й при всяко следващо движение. Той се чувстваше зареден с
вулканична сила. Вълни от възбуда пробягваха по тялото му, заливаха
го целия и почти ненадейно настъпи взривът, сладкия миг на
освобождението. Направи още няколко движения и потръпна, след
което се отдаде на приятното усещане за пълно отпускане.

Лежеше върху нея, дишайки учестено след внезапното и силно
напрежение. Тя доволно затвори очи. Не след дълго той се превъртя и
се сгуши до нея, а тя се обърна с гръб и се притисна до него. Така
останаха да лежат — спокойни и щастливи, с вплетени едно в друго
тела.

Беше изминало доста време, когато Айла се обади тихо:
— Джондалар?
— М-м-м?
Не спеше, лежеше отпуснат, без никакво желание да се

помръдне.
— Още колко реки като тази ще трябва да прекосим?
Той се протегна и я целуна.
— Николко.
— Николко ли?
— Николко, защото няма други реки, които да приличат на

Сестрата.
— Дори и Великата майка река?
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— Дори и Майката не е така бърза и коварна, или толкова
опасна, колкото Сестрата — отвърна той, — но ние няма да пресичаме
Великата майка река. Ще останем от тази й страна през по-голямата
част от пътя до ледника на платото. Когато приближим леда, ще се
намираме недалеч от един народ, който бих искал да посетя и който
живее от другата страна на Майката. Но това е далеч оттук и докато
стигнем дотам, тя ще бъде малко по-голяма от планински поток. — Той
се обърна по гръб. — Не че не ни предстои да прекосим още няколко
доста големи реки, но докато тече през тези равнини, Майката се
разклонява на много канали, които се разделят и отново се събират.
Когато отново я видим, тя ще бъде толкова малка, че едва ли ще можеш
да разпознаеш в нея Великата майка река.

— Не съм сигурна, че ще я позная без водите на Сестрата.
— Мисля, че ще я познаеш. На мястото на сливането Сестрата е

голяма, но Майката е още по-голяма. Има един голям приток, който я
подхранва от другата страна непосредствено преди Гористите хълмове,
където завива на изток. Двамата с Тонолан се запознахме с едни хора,
които ни преведоха със салове точно на това място. В нея се вливат и
още няколко притока от високите планини на запад, но ние ще се
движим на север през равнината и дори няма да ги видим.

Джондалар се чувстваше отпочинал и спокоен и вече не му се
лежеше. На другия ден трябваше да продължат напред. Замислен за
пътешествието, той каза:

— Няма да ни се наложи да пресичаме много реки, докато не
стигнем до възвишенията на север. Поне така ми казаха хората на
Хадума. Споменаха, че има и хълмове, но че местността е предимно
равнинна. Болшинството от реките, които ще видим, ще бъдат канали
на Майката. Казват, че тук тя лъкатуши из цялото поле. Но местността
е добра и за лов. Хората на Хадума непрестанно пресичат каналите, за
да ловуват тук.

— Хората на Хадума? Струва ми се, че си споменавал за тях, но
никога не си ми разказвал подробно — рече Айла, като стана и посегна
към кошницата-самар.

— Не останахме дълго при тях, само толкова, колкото… —
поколеба се, мислейки за Първите обреди, които бе споделил с
красивата млада жена Нория. — … да присъстваме на една церемония,
по-точно фестивал.
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Жената забеляза странния израз на лицето му — смесица от
неудобство и самодоволство.

— Фестивал в чест на Великата майка земя?
— Амии… всъщност да. Помолиха ме… ъ-ъ… помолиха ни

двамата с Тонолан да го споделим с тях.
— Ще посетим ли народа на Хадума? — попита Айла откъм

входа на палатката.
Тя държеше в ръка кожа от дива антилопа, за да се избърше, след

като се измие в поточето край върбите.
— Бих искал, но не знам къде живеят.
Забелязал озадачения израз на лицето й, той бързо обясни:
— Няколко от техните ловци попаднаха на нашия стан, след

което пратиха да доведат Хадума. Тя реши, че трябва да се направи
фестивал, и тогава изпрати да повикат останалите. — Замълча, обзет
от спомени. — Хадума беше страхотна жена. Тя е най-възрастният
човек, когото някога съм срещал. По-стара е дори от Мамут. Майка е
на шест поколения. — „Поне се надявам, че е така“ — помисли си той.
— Наистина ми се иска да я видя отново, но нямаме време да ги
търсим. Още повече че тя сигурно вече е починала, макар че синът й
Тамен навярно е все още жив. Той единствен говореше езика на
Зеландониите.

Жената излезе, а Джондалар изпита силна нужда да се облекчи.
Бързо нахлузи туниката през главата си и също излезе. Докато
държеше члена си и наблюдаваше изпускащата пара арка от жълта
течност с остра миризма, той се чудеше дали Нория наистина е родила
бебето, което Хадума бе предрекла, че ще се появи, и дали органът,
който сега държеше, бе причина за това.

Забеляза Айла, която вървеше към върбите, наметната
единствено с кожата от дива антилопа. Помисли си, че вероятно и той
ще трябва да иде да се измие, макар че съприкосновението му със
студената вода бе напълно достатъчно за деня. Не че нямаше да нагази
в нея, ако му се наложеше, например при пресичането на река, но
докато пътуваше с брат си честото миене със студена вода сякаш не му
се струваше толкова важно.

Не че Айла бе говорила с него по този въпрос, но тъй като самата
тя никога не се спираше пред студената вода, на него му се струваше,
че едва ли би могъл да я използва като извинение, за да избегне
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миенето — пък и трябваше да си признае, че му харесваше чистотата
на тялото й. Понякога тя дори разчупваше леда, за да достигне до вода,
и той се чудеше как ли издържа на такъв студ.

Добре поне, че бе станала и се бе раздвижила. Беше си
помислил, че поради силното й измръзване ще им се наложи няколко
дни да останат тук, дори се бе уплашил, че тя може да се разболее.
„Може би честото къпане със студена вода я е направило по-
издръжлива — каза си той. — Сигурно и на мен няма да ми стане
нищо, ако се поизмия.“ Улови се, че не сваля поглед от голите й задни
части, които се подаваха изпод кожата и изкусително се полюшваха
при всяка нейна крачка.

Споделените от двамата Удоволствия бяха вълнуващи и им бяха
донесли по-голямо удовлетворение, отколкото Джондалар би
предположил, имайки предвид краткостта им, но докато наблюдаваше
как Айла преметна меката кожа на един клон и нагази в ручея, той
изпита силно желание да започне всичко отново, но този път щеше да
й достави Удоволствия бавно, наслаждавайки се на всяка част от
тялото й.

 
 
Дъждовете продължиха с прекъсвания и след като поеха през

равната долина, сгушена между Великата майка река и Сестрата —
притока, който почти се изравняваше с нея по пълноводност. Насочиха
се на северозапад, макар че това съвсем не бе най-прекият път.
Равнината наподобяваше разположените на изток степи и на практика
бе тяхно продължение, но реките, които прорязваха древното морско
дъно от север на юг, играеха доминираща роля при определяне
характера на местността. По-специално Великата майка река, която
често променяше курса си, разклоняваше се и лъкатушеше, отбивайки
се далеч встрани, оставяше след себе си обширни наводнени площи,
простиращи се редом до големи и сухи затревени пространства.

При острите завои на по-големите канали се образуваха езера от
слепи речни ръкави, които обхващаха голяма площ и заедно с
мочурищата, богатите на влага ливади и тучните поля, внасящи
разнообразие във великолепната степна картина, бяха рай за
невероятно голям брой всевъзможни птици. Същевременно обаче
принуждаваха придържащите се към сушата пътници да се отклоняват
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от пътя си, търсейки заобиколни маршрути. Тук имаше богата
растителност и разнообразен животински свят, сравним с този от
източните степи, но по-многоброен, сякаш една по-обширна местност
се бе смалила, докато броят на обитаващите я същества бе останал
неизменен.

Заобиколена от планини и възвишения, които подхранваха
земята с допълнителна влага, сякаш стичаща се от фунии, централната
равнина, особено на юг, бе по-гориста, макар че понякога това
оставаше неуловимо за окото. Вместо закърнели дървесни видове край
речните ръкави имаше много шубраци и гъсти гори. В югоизточната
част, недалеч от обширната площ на сливане на буйните води, в
долините и падините имаше мочурища и блата, които придобиваха
големи размери в сезоните на прииждащите реки. Малки горички от
подгизнали блатни елши, ясени и брези стърчаха над водната
повърхност между хълмчетата, покрити с върбови горички, сред които
тук-там се забелязваха дъбове и букове, докато боровете пускаха
корени в по-песъчливи почви.

Най-често почвите бяха смесица от богат льос и глина или от
пясъчни и алувиални каменисти наноси, като на места някоя стара
скала нарушаваше еднообразието на Равнинния релеф. Обикновено
тези изолирани възвишения бяха покрити с иглолистни гори, които
понякога се простираха до равнините и по този начин създаваха
условия за съществуването на няколко вида животни, които не биха
могли да оцелеят в напълно равнинните местности; животинският свят
бе най-богат в пограничните зони. Но въпреки разнообразието на
растителни видове най-разпространеният от тях продължаваше да бъде
тревата. Високи и ниски степни треви и билки, буйна переста трева и
власатка покриваха тучните пасища и се полюшваха при полъха на
вятъра.

Когато Айла и Джондалар отминаха южните планини и
приближиха студените северни земи, смяната на сезоните започна да
се усеща по-бързо от обикновено. Във вятъра, който брулеше лицата
им, се долавяше смразяващият дъх на грамадата, която го пораждаше.
Непосредствено пред тях лежеше невероятно масивният глетчер,
простиращ се върху огромна площ от северните земи. Разстоянието до
него бе много по-малко от това, което вече бяха изминали, и двамата
можеха да стигнат дотам и пеша.
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При смяната на сезоните леденият вятър ставаше все по-силен.
Дъждовете намаляха, а сетне съвсем спряха и бели парцаливи ивици се
появиха на мястото на буреносните облаци, отнесени от непрестанните
ветрове. Внезапни пориви брулеха сухите листа от широколистните
дървета, пръскаха ги по земята и образуваха килим. Сетне, при
внезапна промяна на настроението, се извиваше вихрушка, която ги
поемаше, завърташе ги яростно високо във въздуха, а сетне, уморена
от играта, отново ги полагаше на земята нейде другаде.

Но сухото, студено време се нравеше повече на пътниците —
беше им познато, а и те се чувстваха удобно във връхните си дрехи с
качулки и кожена подплата. Джондалар бе правилно осведомен; в
централните равнини се ловуваше лесно и животните бяха угоени и
здрави след летния сезон. Това време на годината бе удобно и за
прибиране на зърното, плодовете, ядките и корените. Не беше
необходимо да използват сухата храна, която пазеха за неотложни
нужди. Дори успяха да попълнят запасите си, когато убиха един
огромен елен, а после решиха да поспрат и да си починат няколко дни,
докато изсушат месото. Лицата им сияеха от физическо здраве и от
щастие, породено от споделените усилия и любовта им.

Конете също се бяха освежили. Това бе тяхната среда — климата
и условията, към които се бяха приспособили. Тежката им козина
набъбна от новоизрасналия зимен слой и всяка сутрин те бяха игриви и
весели. Вълкът, с насочен срещу вятъра нос, улавяше миризми, които
различаваше като познати в най-дълбоките и инстинктивни кътчета на
своето съзнание, придвижваше се на големи скокове, обзет от
доволство, понякога предприемаше самостоятелни набези, сетне
внезапно се появяваше отново със самодоволен вид, както си мислеше
Айла.

Лесно преминаваха реките. Повечето от тях течаха от север на
юг паралелно на Великата майка река, макар че пътниците прецапаха и
някои по-коварни. Криеха доста изненади и хората не знаеха дали
потокът, изпречил се на пътя им, бе променила посоката си река или
един от няколкото потока, стичащ се от планините. Няколко паралелни
канала завършваха рязко, като се вливаха в течаща на запад река, която
на свой ред сливаше водите си с друг приток на Майката.

Въпреки че понякога им се налагаше да се отклоняват от
северната посока, която следваха, поради някой широк завой на реката,
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Айла и Джондалар се придвижваха през открити пасища, поради което
язденето се превръщаше в огромно предимство в сравнение с
пътуването пеша. Движеха се толкова бързо и всеки ден преминаваха
такива дълги разстояния, че успяха да наваксат за предишните
забавяния. Изпълнен със задоволство, Джондалар си мислеше, че така
се компенсираше забавянето, когато тръгнаха по дългия и заобиколен
път, за да посетят Шарамудоите.

Дните бяха свежи, студени и безоблачни и пред тях се откриваше
широка панорамна гледка, забулвана единствено от утринните мъгли.
На изток от тях се извисяваха планините, които бяха преминали,
следвайки голямата река, пресичаща горещите южни равнини.
Искрящите ледени върхове се приближаваха едва забележимо там,
където планинската верига правеше голям и полегат завой на
северозапад.

Вляво от тях, от изток на запад, се простираше най-високата
планинска верига на континента, увенчана с тежка ледена корона,
чийто долен край достигаше средата на склоновете й. Извисяващите се
като кули и блестящи върхове изглеждаха донякъде призрачни в
обагрената в лилаво далечина — една очевидно непреодолима бариера,
отделя ща пътниците от крайната им цел. Следвайки Великата майка
река, те щяха да заобиколят широката северна страна на веригата и
щяха да достигнат сравнително малък ледник покриващ с щит от лед
древен, закръглен масив в североизточните подножия на алпийските
планини.

По-близо до тях, отвъд покритата с трева равнина заобиколена от
борови гори, се издигаше друг масив. Гранитните възвишения се
извисяваха над степните ливади и над Майката, но на север
постепенно се снишаваха и се сливаха със заоблените хълмове, които
се простираха чак до подножията на западните планини. Все по-малко
и по-малко дървета нарушаваха еднообразието на покритите с трева
земи, а и тези, които се забелязваха, започваха да приемат закърнелите,
смалени форми на дървета, изваяни от вятъра.

Айла и Джондалар бяха изминали почти три-четвърти от целия
път, пресичащ огромните централни равнини от юг на север, когато
започнаха първите кратки превалявания от сняг.

— Джондалар, виж! Вали сняг! — възкликна тя с лъчезарна
усмивка. — Първият сняг!
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От известно време жената долавяше дъх на сняг във въздуха, а
първия за сезона сняг винаги възприемаше като по-специален.

— Не мога да разбера защо му се радваш чак толкова — отвърна
той, но нейната усмивка бе така заразителна, че не се стърпя и също се
усмихна. — Боя се, че в края на сезона и снегът, и ледът ще са ти
омръзнали ужасно.

— Знам, но въпреки това обичам първия сняг.
След няколко крачки тя попита:
— Скоро ли ще се разположим на лагер?
— Току-що превали пладне — отвърна Джондалар озадачен. —

Защо вече говориш за разполагане на лагер?
— Преди малко видях няколко бели яребици. Започнали са да се

покриват с бяла перушина, но докато още няма снежна покривка,
лесно се забелязват. Когато падне сняг, няма да можем да ги
различаваме, а по това време на годината са толкова вкусни, особено
както ги обичаше Креб, но за да се приготвят по този начин, трябва
много време. — Тя се взря в далечината и започна да си припомня: —
Трябва да се изкопае яма в земята, да се облицова с камъни и вътре да
се запали огън. Сетне да се пъхнат птиците, целите увити в сено, да се
покрият и да се изчака. Но пък си заслужават чакането.

— По-полека, Айла. Много се вълнуваш — усмихна се той
развеселен.

Обичаше да я наблюдава, когато бе изпълнена с такъв
ентусиазъм.

— Ако си сигурна, че ще бъдат толкова вкусни, значи трябва да
спрем по-рано, да разположим лагера си и да вървим на лов за бели
яребици.

— Направо ще се топят в устата — отвърна тя, — но ти си ги ял
приготвени по този начин. Знаеш какъв вкус имат.

В този момент тя забеляза усмивката му и разбра, че той се
шегува. Айла измъкна прашката от колана си и рече:

— Ти разпъни палатката, а аз ще хвана яребиците, пък ако ми
помогнеш да изкопая ямата, ще ти позволя дори да опиташ една от тях.
— Усмихна се и пришпори Уини.

— Айла! — извика Джондалар. — Ако ми оставиш шейната с
багажа, ще приготвя всичко необходимо за лагеруването ти, Жена,
която ловува.
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Тя се сепна.
— Не знаех, че си запомнил как ме нарече Брун, когато ми

позволи да ходя на лов — каза, като се върна и спря пред него.
— Може и да не притежавам спомените на твоя Клан, но някои

неща помня, особено когато се отнасят до жената, която обичам —
отвърна той, без да сваля очи от лицето й. Усмивката я правеше още
по-красива. — Освен това, ако ми помогнеш да решим къде да се
установим, ще знаеш къде да се върнеш с птиците.

— И да не знам къде си, ще те открия по следите ти. Обаче ще
дойда с теб, за да оставя плазовете с багажа. С тях Уини не може да се
обръща бързо.

Продължиха да яздят, докато откриха удобно място за
лагеруване, недалеч от един поток с равен терен за палатката и най-
важното според Айла, скалист бряг с камъни, които можеха да се
използват за вкопаната в земята фурна.

— Щом съм тук, защо да не ти помогна с подготовката на
лагера? — каза тя, слизайки от коня.

— Върви да си ловиш яребиците. Само ми кажи къде искаш да
започна да копая ямата.

Айла кимна. Колкото по-скоро убие птиците, толкова по-скоро
ще може да се заеме с приготвянето им. Нужно й беше време да ги
сготви, а може би и да ги улови. Тя обиколи местността и подбра едно
място, което й изглеждаше подходящо за вкопана пещ.

— Ето тук — рече. — Да не е далеч от онези камъни.
Огледа каменистия бряг и реши, че не би било лошо, докато още

е там, да събере няколко кръгли и подходящи за прашката й камъни.
Даде знак на Вълчо да я придружи и пое обратно по следата, която
бяха оставили, докато търсеше яребиците. Търсейки охранените
птици, забеляза няколко представители на други пернати видове, които
приличаха на тях. В началото едва не се изкуши от семейство сиви
яребици, които кълвяха зрелите семена на райграс и дива пшеница.
Различи учудващо голям брой малки — не по големина, а поради
малко по-слабо изразените им характерни белези. Макар че средните
на ръст и набити птици снасяха по около двадесет яйца наведнъж, те
обикновено бяха обект на толкова много нападения от хищни животни,
че малко от тях оцеляваха до зряла възраст.
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Сивите яребици също бяха ароматни, но Айла реши да
продължи, като се постара да запомни мястото, където ги бе видяла, за
да се върне, ако не намери любимите си бели яребици. Стресна я
шумно излитащо ято от няколко семейства от по-малките и общителни
пъдпъдъци. Закръглените малки птици също бяха вкусни и ако умееше
да си служи с пръчка за хвърляне, с която можеха да се свалят по
няколко наведнъж, тя може би щеше да опита късмета си.

Тъй като беше решила да подмине останалите видове, се зарадва,
когато забеляза обикновено сливащите се е околната среда бели
яребици недалеч от мястото, където ги бе зърнала преди. Макар че по
гърба и крилата им все още личаха някои от обичайните им краски,
преобладаващият цвят на перушината им беше белият, поради което
птиците се открояваха на фона на сивкавата почва и златистата суха
трева. Краката на тлъстите и яки птици вече бяха покрити със зимна
перушина, която обгръщаше дори стъпалата им и хем ги топлеше, хем
им служеше като снегоходки. Макар че пъдпъдъците често изминаваха
по-дълги разстояния, сивите и белите яребици, както и другите
представители на това семейство зиме ставаха бели и обикновено не се
отдалечаваха от една по-широка област, намираща се в близост с
родното им място. Разстоянието между зимните и летните им ареали
бе малко.

Съгласно правилата на този мразовит свят, който позволяваше
близко съжителство на същества, чиито области на обитаване в други
случаи биха били твърде отдалечени, всяко от тях имаше свой кът в
централните равнини, в който щеше да преживее зимата. Докато
обикновените яребици се придържаха към обветрените и открити
затревени пространства, като се хранеха със семена и прекарваха
нощите сред клоните на дърветата край реките и по платата, белите
предпочитаха снеговете, където изравяха дупки, за да се топлят, и
преживяваха от вейки, филизи и пъпки на храсти, често богати на
мазнини и безвкусни, дори отровни за други животни.

Айла направи знак на Вълчо да не мърда, докато самата тя
извади два камъка от кесийката си и приготви прашката. Както бе
възседнала Уини, тя зърна една почти изцяло бяла птица и запрати по
нея първия камък. В същия миг, възприемайки движението й като
сигнал, Вълчо се втурна към друга птица. С плясък на криле и шумни
крясъци останалите птици се издигнаха във въздуха с мощни
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движения. Окраската, която обикновено им осигуряваше защита на
земята, поразително контрастираше със средата при полет, когато
настръхналата перушина образуваше отчетливи шарки, благодарение
на които други птици от същия вид лесно ги следваха и се придържаха
към ятото.

След първия порив и рязкото издигане, придружено от внезапен
шум на криле, полетът на белите яребици постепенно премина в реене.
С притискане и движение на тялото си, което се бе превърнало в нейна
втора природа, Айла даде знак на Уини да последва птиците, докато тя
самата се приготви да запрати по тях втори камък. Както яздеше,
младата жена хвана здраво прашката, плъзна ръка към свободния й
край и с премерено и отработено движение, което следваше ритъма на
ездата, отново я върна в ръката, с която стреляше, като, преди да я
прехвърли, пусна в гнездото втория камък. Макар че понякога правеше
допълнителен мах при първия изстрел, рядко й се налагаше да се
засилва за втория.

Умението й да изстрелва камъни така бързо, бе толкова трудно
усвоимо, че ако беше попитала как се постига, щяха да й отговорят, че
е невъзможно. Но тъй като нямаше кого да попита и нямаше кой да й
обясни, че това е непостижимо, Айла сама бе усвоила техниката на
изхвърляне на два камъка. С течение на годините бе усъвършенствала
движенията си и постигаше голяма точност и с двата камъка. Птицата,
в която се прицели, докато ятото беше на земята, така и не излетя.
Докато втората птица падаше от небето, тя бързо сграбчи нови два
камъка, но другите птици бяха отлетели.

Дотича и Вълчо, захапал трета птица. Айла слезе от кобилата и
при подадения от нея сигнал вълкът пусна бялата яребица в краката й.
Сетне той седна и вдигна самодоволен поглед към нея. От устата му
висеше меко бяло перо.

— Браво, Вълчо! — похвали го тя, като зарови пръсти в дебелата
зимна козина на врата му и долепи чело до неговото. След това се
обърна към кобилата: — Тази жена високо цени твоята помощ, Уини
— изрече на специалния език, който съдържаше както знаци,
използвани от Клана, така и тихи, подобни на цвилене звуци.

Кобилата вдигна глава, изпръхтя и пристъпи към нея.
Айла задържа главата й в изправено положение и духна в

ноздрите й, изразявайки по този начин признателността и
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приятелските си чувства.
Изви врата на една птица, която не беше мъртва; след това с

помощта на жилава трева привърза заедно покритите с пера крака на
птиците. Качи се на коня и ги провеси от двете страни на самара-
кошница зад себе си. На връщане отново се натъкна на обикновените
яребици и не можа да устои на изкушението да се прицели и в тях. С
още два камъка тя повали още две птици, но при третия опит не улучи.
Вълчо също улови една и този път тя му позволи да я задържи за себе
си.

Реши, че ще ги сготви всички наведнъж, за да сравни двата вида
пернати. Остатъците от храната щеше да запази за следващите ден-два.
След това се замисли с какво би могла да напълни птиците. Ако
мътеха, за пълнеж щяха да послужат собствените им яйца, а докато
живееше при Мамутоите, бе използвала зърно. Но събирането на
достатъчно зърна щеше да й отнеме много време. Сигурно щеше да се
получи добре, ако събереше големи корени и прибавеше към тях диви
моркови и лук.

Обзета от мисли за ястието, което щеше да приготви, младата
жена не обръщаше особено внимание на заобикалящия я свят.
Внезапно кобилата се закова на място, тръсна глава и изцвили. Айла
долови обзелото я напрежение. Уини трепереше и жената разбра каква
бе причината.
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Айла се взираше напред, изпитвайки необяснима боязън, която
се надигаше вътре в нея и предизвикваше студени тръпки по гърба й.
Затвори очи и тръсна глава, за да се отърве от това чувство. В края на
краищата нямаше от какво да се бои. Отвори очите си и отново се
вгледа в големия табун коне пред тях. Та какво толкова страшно имаше
в един табун коне?

Повечето гледаха към тях и вниманието на Уини беше така
съсредоточено в членовете на нейния род, както и тяхното в нея.
Жената даде знак на Вълчо да стои мирен, защото усети, че той
проявява силно любопитство и желание да проучи животните. Но
конете често ставаха плячка на вълци и на дивите нямаше да им
хареса, ако той се приближеше твърде много до тях.

Докато изучаваше по-внимателно табуна и се питаше как ще
реагира Уини, разбра, че това бяха фактически два табуна. На преден
план преобладаваха кобилите с малките си и Айла реши, че тази, която
беше застанала пред останалите, е водачката. Назад имаше един по-
малък табун млади мъжкари. Изведнъж очите й просто се заковаха в
един от тях. Беше най-необикновеният кон, който беше виждала.

Повечето коне бяха като Уини сиво-кафяви с жълтеникав
оттенък: някои бяха по-светли, други — по-тъмни. Тъмнокафявият
цвят на Рейсър беше необикновен, но водачът на табуна също бе
различен. Никога не беше виждала толкова светъл кон. Жребецът,
който се приближаваше, беше чисто бял!

Преди да забележи Уини, белият кон държеше останалите
мъжкари на разстояние, с което ясно даваше да се разбере на женските,
че двата табуна може да се толерират, тъй като още не беше дошъл
сезонът за сношаване, а той беше единственият, който имаше право да
влиза в контакт с женските. Внезапната поява на необикновена кобила
обаче възбуди любопитството му, което се предаде и на останалите
коне.
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По природа конете са общителни животни и обичат да дружат с
други коне. При това кобилите са особено склонни към образуването
на трайни родствени връзки. Но за разлика от повечето стадни
животни, за които е типично дъщерите да остават при майките си и да
образуват групи с близки родствени връзки, конете обикновено
образуват стада с кобили, които не са роднини помежду си. Младите
кобили обикновено напускат групата, с която са в кръвна връзка,
когато съзреят напълно. Това става, когато са на около две години. Те
наистина изграждат йерархични общности, в които високопоставените
кобили се ползват от специални привилегии.

Независимо че младите жребци се боричкат игриво по двойки,
едва когато навършат четири години и се присъединят към
възрастните, те започват сериозни упражнения за деня, в който ще се
бият, за да получат правото да се сношават с женските. Независимо от
взаимното им приятелско чесане в стадото на ергените борбата им към
надмощие е най-главната им дейност. Това започва с побутване и
изблъскване, ритуално изхвърляне и душене на изпражнения. После
конкуренцията се засилва, особено през пролетния период на
разгонване. Започват да се изправят на задни крака, да се хапят по
вратовете, да се ритат. Едва след няколко години на такива отношения
мъжкарите могат да откраднат женските или да изместят някой
установен водач на табун.

Понеже Уини беше необвързана кобила, която беше попаднала в
табуна им, тя стана предмет на повишен интерес от страна както на
женските, така и на мъжкарите. Но на Айла не й хареса властният и
нападателен начин, по който се придвижваше към тях водачът жребец,
който сякаш се канеше да предяви претенции към Уини.

— Вълчо, можеш да действаш — каза тя и му даде знак, с който
го пускаше на свобода, а после видя как той започна да дебне конете.
За него това беше цяло стадо Рейсъри и Уинита, с които искаше да си
поиграе. Айла беше уверена, че действията му няма да бъдат
заплашителни за конете. А и той не можеше сам да повали такова
силно животно. За това трябва цяла глутница, а глутниците рядко
нападаха коне в разцвета на силите им.

Жената сбута Уини да тръгва назад към бивака. Кобилата се
поколеба за момент, но навикът й да се подчинява беше по-силен от
любопитството към други коне. Тя тръгна, но бавно и колебливо.
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Вълчо се втурна в стадото. Забавляваше се да гони конете и Айла се
зарадва, че ги разпръсна. Това отвлече вниманието им от Уини.

Когато се върна в бивака, всичко беше готово. Джондалар току-
що беше завършил издигането на трите стълба, с които държаха
храната на недостъпно за животните място. Палатката беше опъната,
огнището беше изкопано и оградено с камъни.

— Я виж този остров — каза й той, когато тя слезе от кобилата.
Посочи към сушата, образувана от наносна тиня, в средата на реката,
обрасла с шубраци и няколко дървета. — Там има цяло ято щъркели,
черни и бели. Наблюдавах ги, като кацаха — каза й с усмивка. —
Политаха стремително надолу, издигаха се, даже пляскаха с криле.
Докато бяха високо в небето, свиваха крилете си и падаха към земята.
Когато почти стигаха до нея, разтваряха криле. Изглежда, че са
тръгнали на юг. Сигурно ще се вдигнат сутринта.

Айла се загледа в големите птици с дълги човки и крака. Те
крачеха или тичаха по острова или в плитчините, грабвайки с дългите
си здрави човки всичко, което се движеше — риби, гущери, жаби,
насекоми, червеи. Ядяха дори мърша, седейки по начина, по който се
нахвърлиха на останките от бизон, изхвърлени от водата нагоре по
брега. Направи й впечатление, че белите птици бяха по-многобройни.
Черните имаха бели долни части и повечето от тях ловяха риба във
водата.

— На връщане срещнахме голям табун коне — каза Айла,
посягайки към яребиците. — Много кобили с малки, но до тях имаше
жребци. Водачът им беше бял.

— Бял ли?
— Бял като тези бели щъркели. Дори краката му бяха бели —

каза тя, докато развързваше каишките на торбата на седлото. — Ако
има сняг, просто не можеш да го видиш.

— Белите коне са рядкост. Никога не съм виждал бял кон — каза
той. След това си спомни за Нория и церемонията по Първите обреди
— на стената зад леглото имаше бяла конска кожа, украсена с
червените глави на дребни петнисти кълвачи. — Не, веднъж видях
кожата на бял кон.

Нещо в тона му накара Айла да се взре в него. Джондалар се
изчерви и се обърна, за да свали коша от Уини, но се почувства
принуден да поясни думите си.
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— Беше по време на… церемонията с Хадумаите.
— Те ходят ли на лов за коне?
Сгъна одеялото, служещо за седло, взе птиците и отиде на брега

на реката.
— Ами да, наистина ходят на лов за коне. Защо?
— Спомняш ли си, когато Талут ни разправяше как ходели на

лов за бели мамути? За Мамутоите това било свещено, защото те са
Ловци на Мамути — каза Айла. — Помислих си, че щом като
Хадумаите използват бяла конска кожа при церемониите, значи може
да смятат конете за специални животни.

— Възможно е, но ние не останахме толкова дълго при тях, че да
разберем това — отвърна Джондалар.

— Но ходят на лов за коне. — Тя започна да скубе птиците.
— Да, когато Тонолан ги срещна, те бяха на лов за коне.

Отначало не ни се зарадваха, защото разпръснахме табуна, който
преследваха, но ние не разбрахме това.

— Смятам довечера да сложа оглавника на Уини и да я завържа
за палатката — каза Айла. — По-добре е да е близо до мен, ако
наоколо се навъртат ловци. Освен това не ми хареса начинът, по който
приближаваше към нея онзи бял жребец.

— Изглежда си права. Ще взема и аз да завържа Рейсър. Но
нямам нищо против да видя този бял жребец.

— Аз не бих искала да го виждам. Той се интересува от Уини.
Освен това е необикновен, красив. Да, прав си, белите са рядкост. —
Перата хвърчаха от бързите й движения, с които ги скубеше. Тя
помълча известно време. — И черният цвят е рядкост — каза. —
Спомняш ли си, когато Ранек каза това? Сигурна съм, че е имал
предвид и себе си, макар че той е кафяв, а не черен.

Джондалар изпита остра ревност при споменаване името на
мъжа, с когото Айла едва не се събра.

— Съжаляваш ли, че не остана с Мамутоите и не се събра с
Ранек? — попита той.

Тя спря работата си, обърна се и го изгледа право в очите.
— Джондалар, ти знаеш, че единствената причина, поради която

бях дала обещание на Ранек, беше, че смятах, че ти вече не ме обичаш,
а знаех, че той ме обича… но, да, малко съжалявам наистина. Можех
да остана при Мамутоите. Ако не бях срещнала теб, щях да съм
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щастлива с Ранек. Наистина го обичах донякъде, но не така, както
обичам теб.

— Е, поне получих честен отговор — изрече намръщено.
— Можех да остана и при Шарамудоите, но искам да съм там,

където си и ти. Щом ти искаш да се върнеш в родината си, аз искам да
съм с теб — продължи Айла, опитвайки се да му обясни какво мисли.
Забеляза, че е намръщен, и разбра, че това не е точно отговорът, който
той искаше да чуе.

— Джондалар, ти нали ме попита? Винаги когато ме питаш, ще
ти казвам това, което чувствам. А когато аз те питам, искам да знам
какво точно чувстваш ти. Дори и да не те питам, искам да ми казваш,
когато нещо не е наред. Никак не ми се иска отново да изпадаме в
недоразумението, до което се стигна между нас миналото лято — аз да
не разбирам какво ти искаш да кажеш и ти да не ми казваш, или да
предполагаш, че аз чувствам нещо, но да не ме питаш. Обещай ми,
Джондалар, че винаги ще си честен с мен.

Тя доби толкова сериозен и загрижен вид, че той едва не се
усмихна от обич.

— Обещавам ти, Айла, че никога няма да поискам да преживея
това отново. За мен беше непоносимо, докато ти беше с Ранек, особено
като виждах с какво привлича жените. Той беше забавен и
дружелюбен. Беше отличен ваятел и истински творец. Майка ми би го
харесала. Тя харесва творците и ваятелите. При други обстоятелства и
аз бих го харесал. Донякъде ми напомняше за Тонолан. И да
изглеждаше по-различен, той си беше съвсем Мамутои — откровен и
самоуверен.

— Той си е Мамутои — каза Айла. — На мен наистина ми
липсва Лъвския бивак. Липсва ми народа. В това Пътешествие не
срещаме много хора. Не знам колко си пътувал, Джондалар, нито колко
е голяма тази земя. Толкова голяма земя, а толкова малко хора!

 
 
Слънцето залязваше, облаците над високите планини на запад

посягаха да прегърнат огненото кълбо и розовееха възбудени. Ярката
светлина избледня и премина в тъмнина, когато те приключиха с
вечерята. Айла стана, за да прибере останалото от птиците — беше
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сготвила повече, отколкото можеха да изядат. Джондалар постави
готварски камъни в огъня, за да приготви вечерния чай.

— Яденето беше превъзходно — каза той. — Радвам се, че
поиска да спрем. Заслужаваше си.

В този момент жената случайно погледна към острова. Дъхът й
секна и тя широко отвори очи. Джондалар я чу и погледна.

Няколко човека с копия се бяха появили от мрака и навлизаха в
кръга на светлината от огъня. Двама от тях бяха с наметала от конска
кожа. Изсушените глави на конете не бяха махнати, а им служеха за
качулки. Джондалар се изправи. Единият от мъжете свали качулката си
от конска глава и приближи към тях.

— Зе-лан-дон-ии! — каза той, посочвайки високия рус мъж.
После се плесна по гърдите. — Хадумаи! Джерен! — И се ухили
широко.

Джондалар се взря и също се ухили.
— Джерен! Ти ли си? Велика Майко, не мога да повярвам! Та

това си ти.
Двамата говореха различни езици, но приятелските усмивки им

помагаха да се разберат.
— Айла! — каза Джондалар, като й даде знак да се приближи. —

Това е Джерен, хадумайският ловец, който ни спря, когато бяхме
сбъркали пътя. Просто не мога да повярвам на очите си! — Широките
усмивки и на двамата не слизаха от лицата им. Непознатият погледна
към Айла и кимайки към Джондалар, в усмивката му се долови
одобрение.

— Джерен, това е Айла, Айла от Мамутоите. Айла, това е
Джерен от народа на Хадума.

Тя протегна напред и двете си ръце и каза:
— Добре дошъл в нашия бивак, Джерен от народа на Хадума.
Джерен разбра жеста, макар че той не беше обичаен при

приветстване сред неговия народ. Постави копието си в калъфа,
преметнат през рамото му, хвана ръцете й и изрече:

— Айла.
Разбираше, че това е името й, но не и останалите думи. Плесна

се отново по гърдите, каза:
— Джерен — и после добави някакви непознати думи.
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Изведнъж мъжът подскочи внезапно уплашен. Беше видял един
вълк да застава до жената. Като забеляза реакцията му, тя веднага
клекна и прегърна Вълчо през врата. Очите на мъжа се разшириха от
изненада.

— Джерен — каза Айла, като се изправи. — Това е Вълчо.
Вълчо, това е Джерен от народа на Хадума.

— Вълчо? — попита той, а очите му продължаваха да гледат
уплашено.

Айла постави ръката си пред носа на Вълчо, сякаш за да я
помирише, клекна до него и го прегърна, за да покаже близостта си с
него и това, че не я е страх. Пипна ръката на Джерен, после отново
постави своята пред муцуната на Вълчо, показвайки му какво иска той
да направи. Мъжът колебливо протегна ръка към животното.

Вълчо я докосна със студения си влажен нос и се отдръпна. Беше
правил такова запознанство много пъти, докато живееха с
Шарамудоите, и, изглежда, че разбра намерението й. Тогава тя хвана
ръката на Джерен, погледна го и я насочи към главата на Вълчо, за да
пипне козината му, показвайки му как да го погали. Той я погледна с
разбираща усмивка и помилва животното по главата. Жената въздъхна
с облекчение.

Джерен се обърна и изгледа другите мъже.
— Вълчо! — каза и го посочи с ръка.
Изрече още нещо, след това произнесе името й. Четирима мъже

влязоха в осветеното от огъня пространство. Айла ги покани с жестове
да се приближат и да седнат.

Джондалар наблюдаваше и се усмихваше одобрително.
— Това беше добра идея, Айла — каза й.
— Мислиш ли, че са гладни? Остана ни много храна — попита

тя.
— Ами предложи им и ще разбереш.
Тя взе един поднос от мамутски бивник, на който имаше нещо

като купчина сено, разтвори я и пред тях се показа цяла опечена бяла
яребица. Поднесе им я. Миризмата й достигна до тях още преди да я
видят. Джерен посегна и откъсна едно парче крехко и сочно месо.
Усмивката, която се появи на лицето му, след като го опита, окуражи
останалите.
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Айла поднесе и един пъдпъдък, като сервира пълнените с корени
и зърна крила на самоделен набор от паници и по-малки чинии, някои
от които бяха изплетени, други от бивник, а имаше и една дървена.
Остави на мъжете да си разделят месото както желаят и стана. Взе
голяма дървена паница и я напълни с вода за чая.

Щом се нахраниха, мъжете се отпуснаха и видът им не се
промени дори когато Айла пусна при тях Вълчо, за да ги подуши.
Седяха около огъня с чаши чай и се опитваха да общуват не само с
любезни усмивки.

Джондалар пръв направи опит да заговори:
— Хадума?
Джерен поклати глава и се натъжи. Направи знак към земята,

което означаваше, че тя се е върнала във Великата Земя Майка.
— Тамен? — попита той.
Джерен се усмихна и енергично закима с глава. След това посочи

към един от мъжете и каза нещо, в което влизаше и името на Тамен.
Един млад мъж, още с вид на момче, им се усмихна и Джондалар видя,
че той прилича на мъжа, когото познаваше.

— Тамен, да. Мисля, че е синът на Тамен, а може би внук. Да
можеше Тамен сега да е тук — каза той на Айла. — Той знаеше малко
зеландонииски език и щяхме да си поговорим. Беше правил голямо
Пътешествие като млад.

Джерен огледа бивака, после Джондалар и изрече:
— Зе-лан-до-нии… Тон… Тонолан?
Сега бе ред на Джондалар да поклати тъжно глава и да посочи

земята. На лицето на Джерен се изписа изненада. Той кимна и каза
някаква дума с въпросителна интонация. Джондалар не я разбра и
погледна Айла.

— Разбираш ли какво пита?
Макар че езикът беше непознат, тя беше чувала, че във всички

езици има някаква обща черта. Мъжът отново повтори думата и нещо в
изражението и интонацията му й подсказа смисъла й. Тя изобрази с
ръката си челюст и изръмжа като пещерен лъв.

Звукът, който издаде, беше толкова сполучлив, че всички мъже я
зяпнаха стреснато, но Джерен кимна, показвайки, че е разбрала. Той
беше попитал как е умрял Тонолан и тя му беше отговорила. Един от
мъжете каза нещо на Джерен. Той му отговори и Джондалар чу в
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думите му още едно познато име — Нория. Питащият се усмихна на
високия рус мъж, посочи го с ръка, после окото си и пак се усмихна.

Джондалар се развълнува. Може би това означаваше, че Нория
има дете с очи, които са сини като неговите. Но после си помисли да
не би този ловец просто да е чувал, че мъжът със сините очи е
празнувал Първи обреди с нея? Не беше сигурен. Другите мъже сочеха
очите си и се усмихваха. Дали се усмихваха заради дете със сини очи?
Или за Удоволствия със синеок мъж?

Замисли се дали да спомене името Нория и да покаже с ръце, че
люлее бебе, но като погледна Айла, се отказа. Тя не знаеше за
случилото се с Нория, нито за това, че на следващия ден Хадума беше
благословила церемонията и че младата жена е щяла да има дете,
момче на име Джондалар, което е щяло да има неговите очи. Той
знаеше, че тя иска дете от него… или от неговия дух. Как ли би се
чувствала тя, ако знаеше, че друга жена има вече дете от него? На
нейно място той вероятно щеше да ревнува.

Айла показваше с жестове, че ловците трябва да спят близо до
огъня. Някои от тях кимнаха и станаха, за да отидат за спалните си
завивки. Бяха ги скрили надолу по течението на реката, преди да
дойдат при огъня, чиято миризма бяха усетили, надявайки се, че е на
приятели. Когато жената видя, че завиха зад палатката и се насочиха
към мястото, където беше спънала конете, тя изтича пред мъжете и
вдигна ръка, за да ги спре. Те се спогледаха въпросително, когато тя
изчезна в тъмнината. Отново понечиха да тръгнат, но Джондалар им
даде знак да изчакат. Те се усмихнаха и кимнаха в знак на съгласие.

На лицата им отново се изписа страх, когато Айла се появи,
водейки двата коня. Застана помежду им и се опита да обясни с
изразителни жестове, че това са специални коне, които не могат да
бъдат ловна плячка, но не бе сигурна, че я разбраха. Джондалар даже
се обезпокои да не си помислят, че тя притежава някакви
свръхестествени сили да извиква коне и че тези двата са специално
предназначени да бъдат уловени от тях. Каза й, че е добре да им
покажат.

Извади от палатката едно копие и направи жест, сякаш да
намушка Рейсър, но Айла му прегради пътя с вдигнати кръстосани
пред себе си ръце, придружено с клатене на глава. Джерен се почеса по
главата, а другите изглеждаха озадачени. Най-сетне той кимна, взе



79

едно от копията си, насочи го към Рейсър и след това го заби в земята.
Джондалар не узна дали мъжът е разбрал, че Айла му е казала да не
преследва тези два коня или изобщо всички коне, но все пак нещо
беше постигнато.

Мъжете преспаха край огъня, но станаха веднага след
зазоряване. Джерен каза няколко думи на Айла, за които Джондалар
смътно си спомняше, че изразяват благодарност за храната. Гостът се
усмихна на жената, когато Вълчо започна да го души и му позволи
отново да го погали. Тя се опита да ги покани да се присъединят към
закуската, но те бързо си тръгнаха.

— Да знаех малко от техния език — каза тя. — Добре ни
погостуваха, но не можахме да разговаряме.

— Да, и на мен ми се иска — изрече той, защото искаше да
разбере дали Нория е родила и дали детето е имало неговите сини очи.

— Различните кланове, включени в Клана, използваха някои
думи, които не се разбираха от всички, но затова пък всички разбираха
немия език на жестовете. Винаги можеш да общуваш с всеки. Жалко,
че Другите нямат език, който всички да разбират.

— Да, щеше да е полезно, особено при Пътешествие, но на мен
ми е трудно да си представя език, разбиран от всеки. Ти наистина ли
мислиш, че хората от Клана си служат навсякъде с един и същ език на
знаци? — попита мъжът.

— Този език не се учи. Хората просто се раждат с него,
Джондалар. Той е толкова древен, че е в спомените им, а те са още от
началото. Дори не можеш да си представиш колко време е минало
оттогава.

Тя потрепери от страх, като си спомни времето, когато Креб, за
да спаси живота й, я беше взел с тях, нарушавайки всички закони. По
неписаните закони на Клана по-скоро е трябвало да я остави да умре.
Но сега тя беше мъртва за Клана. Мина й през ума каква ирония имаше
в случилото се. Когато Брод я прокле да умре, той не трябваше да
прави това. Нямаше достатъчно основание за това. А Креб наистина
имаше — тя беше нарушила най-силното табу на Клана. Може би
трябваше да се увери, че е умряла, но той не го направи.

Мълчаливо и бързо запознаха да прибират палатката, спалните
постели, готварските съдове, въжетата и всичко останало в кошовете,
окачени на седлата. Айла пълнеше меховете с вода от реката, когато се
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върнаха Джерен с ловците. С усмивки и много думи, очевидно
изразяващи горещи благодарности, те й връчиха нещо, увито в парче
наскоро одрана кожа от зубър. Тя я разгъна и видя крехък бут, отрязан
от наскоро убито животно.

— Много съм ти благодарна, Джерен — каза и му подари
красивата си усмивка, която винаги караше Джондалар да се топи от
любов. Тя като че ли оказа същото въздействие върху Джерен и той
вътрешно се усмихна, като видя израза на лицето му. Той за момент не
знаеше какво да прави, после се обърна към Джондалар и започна да
говори, като усилено се опитваше да обясни нещо. Замълча, като видя,
че не го разбират, и се обърна към другите мъже. После отново се
обърна към Джондалар.

— Тамен — изрече той, като тръгна на юг и им направи знак да
го последват. — Тамен — повтори, канейки ги с ръка и произнасяйки
още думи.

— Струва ми се, че те кани да отидеш с него — каза Айла — и да
видиш онзи, когото познаваш. Който говори зеландонииски.

— Тамен, Зе-лан-до-нии. Хадумаи — каза Джерен, махайки и на
двамата.

— Изглежда, че иска да му направим посещение. Ти как
мислиш? — попита я Джондалар.

— Да, мисля, че си прав — отговори тя. — Да спрем ли за
посещение?

— Това ще означава да се върнем назад, просто не знам колко
далеч. Да бяхме ги срещнали по-нататък на юг, нямаше да имам нищо
против да поспрем, но сега никак не ми се връща назад, след като сме
извървели толкова много път.

Жената кимна.
— Все някак ще трябва да му го кажеш.
Джондалар се усмихна на Джерен и поклати глава.
— Съжалявам, но трябва да вървим на север. На север —

повтори, посочвайки посоката.
Джерен доби унил вид, поклати глава, след това затвори очи,

като че ли се опитваше да помисли. Запъти се към тях и извади къса
пръчка от колана си. Джондалар забеляза, че имаше някакви знаци.
Опита се да си спомни къде беше виждал такава по-рано. Мъжът
разчисти един участък на земята, после начерта линия и я пресече с
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друга. Под първата линия нарисува фигура, която смътно напомняше
кон. В края на втората линия, насочена към ръкава на Великата майка
река, нарисува кръг с няколко линии, радиално излизащи от него. Айла
се взря по-отблизо.

— Джондалар — изрече тя с вълнение в гласа, — когато Мамут
ми показваше символите и ме учеше какво означават, разбрах, че този
знак е „слънце“.

— А тази линия сочи към залязващото слънце — каза
Джондалар, посочвайки на запад. — Там, където нарисува коня, трябва
да е юг.

Джерен кимаше енергично с глава. После посочи на север и се
намръщи. Отиде на северния край на линията, която беше начертал, и
застана с лице към тях. Вдигна ръцете си и ги кръстоса пред себе си по
същия начин, по който Айла беше направила, когато искаше да му
каже да не преследва Уини и Рейсър. После поклати отрицателно
глава. Айла и Джондалар се спогледаха, после се обърнаха към
Джерен.

— Мисля, че той се опитва да ни каже да не вървим на север —
изрече тя.

Джондалар смътно започна да долавя какво се опитваше да му
обясни мъжът.

— Айла, той едва ли ни кани да му отидем на гости на юг.
Струва ми се, че се опитва да ни обясни още нещо. Изглежда, иска да
ни предупреди да не вървим на север.

— Да ни предупреди? Че какво може да има на север, за което би
искал да ни предупреди?

— Да не би да става въпрос за голямата стена от лед? — зачуди
се той.

— Ние знаем за нея. Близо до нея ходихме на лов за мамути с
мамутоите. Тя е студена, но в действителност не е опасна, нали?

— Тя наистина се движи с течение на годините и понякога даже
изкоренява дървета със смяната на сезоните, но не се движи чак
толкова бързо, та да не можем да се измъкнем от нея.

— Не мисля, че работата е в леда — каза Айла. — Но той ни
казва да не вървим на север и изглежда много загрижен за това.

— Мисля, че си права, но просто не мога да си представя какво
би било толкова опасно. Понякога хората, които не излизат често от
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техните територии, си мислят, че светът извън тях е опасен, защото е
различен.

— Джерен не ми се вижда да е от страхливите.
— И аз така мисля — каза Джондалар и се обърна към мъжа. —

Джерен, само да можех да разбирам какво казваш.
Той ги беше наблюдавал много внимателно. От израженията им

беше предположил, че са разбрали предупреждението му, и очакваше
отговора им.

— Смяташ ли, че трябва да отидем с него и да говорим с Тамен?
— попита Айла.

— Никак не ми се връща и губи време точно сега. При всички
случаи трябва да стигнем ледника преди края на зимата. Ако не
спираме да се движим, ще ни е по-лесно, ще имаме време, но ако се
случи нещо, което да ни забави, може да ни настигне пролетта и
топенето на леда, когато пресичането е опасно.

— Значи ще продължаваме да се движим на север?
— Мисля, че е най-добре, но трябва да сме внимателни. Да

можех да знам от какво трябва да се пазим. — Отново погледна мъжа.
— Джерен, приятелю, благодаря ти за предупреждението. Ще бъдем
внимателни, но мисля, че е по-добре да продължаваме напред. —
Посочи на юг и поклати глава, после посочи на север.

Джерен се опита да възрази, отново поклати глава, но в края на
краищата се отказа и кимна в знак на съгласие. Беше направил каквото
можеше. Отиде да поговори с другия мъж с качулката от конска глава,
после се върна и показа със знак, че си тръгват.

Айла и Джондалар им помахаха на сбогуване. После свършиха
със събирането на багажа си и с известно колебание се насочиха на
север.

С напредването си през северния край на обширната централна
степ, Пътешествениците забелязваха, че теренът се променя —
равните низини отстъпваха пред изсечени хълмове. Появяващите се
тук-там невисоки планини, нарушаващи централната равнина, бяха
свързани помежду си, макар и частично под повърхността на средно
континенталния басейн, с огромни разчупени блокове от ерозирани
седиментни скали, които образуваха един неправилен рид като
гръбнак, преминаващ от североизток на югозапад през равнината.
Сравнително неотдавна изригналите вулкани ги бяха покрили с
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плодородни почви и по билата им растяха гори от борове, смърчове и
борики, а по по-ниските склонове — брези и върби. Сухите
подветрени поли бяха покрити с храсталак и степна трева.

Като навлязоха сред изсечените хълмове, разбраха, че постоянно
ще трябва да се връщат назад и да търсят път около дълбоките дупки и
разпокъсани образувания, които се изпречваха на пътя им. На Айла й
се струваше, че ги заобикаля по-голяма пустош, но се питаше дали
това впечатление не се дължи на смяната на сезона. От върха на
възвишението пред тях се разкриваше територията, която бяха
прекосили. Листата на широколистните дървета бяха опадали, но
централната равнина беше покрита с изсъхнала трева с цвета на старо
злато, която щеше да послужи за храна за много животни през зимата.

Видяха много едри тревопасни животни. На Айла й се струваше,
че най-много бяха конете, вероятно защото най-много се интересуваше
от тях, но не по-малко бяха гигантските елени, благородните елени, а
когато достигнаха северните склонове, попаднаха и сред множество
северни елени. Бизоните се събираха в големи миграционни стада и се
насочваха на юг. През целия ден огромните гърбави животни с големи
черни рога се носеха по хълмистата северна тревиста местност като
дебел вълнообразен килим и Айла и Джондалар често се спираха, за да
наблюдават тази картина. Прахолякът се издигаше и образуваше облак,
който постоянно забулваше огромната движеща се маса, земята се
тресеше под копитата на придвижващите се животни, а съчетанието от
рева, сумтенето и мученето им беше като непрекъснати гръмотевици.

По-рядко срещаха мамути, които обикновено се придвижваха на
север, но дори и от разстояние гигантските рунтави животни
привличаха вниманието им. Мъжките мамути, когато не бяха тласкани
от необходимостта на размножаването, образуваха малки стада,
съставени от постоянно променящи се групи спътници. Понякога
единичен екземпляр се присъединяваше към женско стадо и се
движеше с него известно време, но винаги, когато Пътешествениците
забележеха самотен мамут, той беше мъжки. Големите, непроменящи
състава си стада бяха от женски животни, свързани с тесни роднински
връзки — една стара и хитра баба, тяхната водачка, придружена
понякога от една-две нейни сестри с техните дъщери, внуци и внучки.
Женските стада лесно се разпознаваха по по-малките им и по-слабо
извити бивни. Освен това винаги се придружаваха от малките си.
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Не по-малко впечатляващи, рунтавите носорози се срещаха
много рядко и не бяха така общителни помежду си. По правило те не
се събираха на стада. Женските образуваха малки семейни групи, а
мъжките бяха самотници, освен когато не се сношаваха с женските.
Нито мамутите, нито носорозите, с изключение на малките и старите,
изпитваха особен страх от четириноги преследвачи, дори от огромния
пещерен лъв. Мъжкарите можеха да си позволят да бъдат самотници, а
женските се нуждаеха да бъдат на стада, за да пазят малките си.

По-дребните мускусни бикове обаче, които приличаха на кози,
винаги бяха на стада, за да могат да се бранят от нападатели. Когато
биваха нападнати, възрастните животни обикновено се скупчваха в
кръгообразен фронт с главите навън, а малките оставаха вътре в кръга.
Когато Айла и Джондалар се изкачваха по билата на възвишенията,
често виждаха диви антилопи и ибекси — те слизаха в по-ниски
райони с приближаването на зимата.

Много от дребните животни се чувстваха на сигурно място в
леговищата си, издълбани в земята, заобиколени от запаси от семена,
ядки, грудки, корени, а безопашатите зайци — от купи трева, която
бяха събрали и изсушили. Зайците си сменяха цвета от бял на светъл
петнист оттенък, а на един горист хълм видяха бобър и дървесна
катерица. Джондалар взе копиехвъргача си, за да убие бобъра. Освен
месото му тлъстата опашка на бобъра представляваше рядко срещан и
особен деликатес, който опекоха отделно на шиш.

Обикновено използваха копиехвъргачите за лов на по-едър
дивеч. И двамата стреляха доста точно, но мъжът беше по-силен и
можеше да изстреля копието на по-голямо разстояние. Айла често
биеше малките животни с прашката си.

Видяха много видри, язовци, порове, белки и бобри, но не ги
преследваха. Месоядните — лисици, вълци, рисове и по-големи диви
котки, се препитаваха от дребен дивеч или други тревопасни. И макар
че рядко ходеха за риба в тази отсечка от Пътешествието, Джондалар
знаеше, че в реката има едра риба — костур, щука и много голям
шаран.

 
 
Привечер забелязаха голяма пещера с широк вход и решиха да я

проучат. Като я приближиха, конете не показаха признаци на уплаха,
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което хората приеха като добър знак. Щом влязоха в нея, Вълчо
започна да души наоколо с любопитство, но козината на врата му не
настръхна. Като видя, че животните се държат спокойно, Айла
почувства увереност, че пещерата е празна, и решиха да пренощуват в
нея.

Накладоха огън и запалиха факла, за да проучат пещерата по-
навътре. В предната й част имаше много признаци, че е била
обитавана. Джондалар прецени, че драскотините по стените са или от
мечка, или от пещерен лъв. Вълчо надуши някакви изпражнения
наоколо, но те бяха толкова сухи и стари, че беше трудно да се каже от
какво животно са. Намериха големи изсъхнали кокали от крака.
Начинът на начупването им и следите от зъби по тях дадоха основание
на Айла да реши, че това е било работа на пещерните хиени, които
имат изключително силни челюсти, и тя потрепери от отвращение,
като помисли за това.

Хиените по нищо не отстъпваха, на който и да е друг звяр. Те
оглозгваха труповете, които бяха изсъхнали по естествен път и
плячката на други зверове, но това правеха и другите месоядни, в
които влизаха вълци, лъвове и хора, а освен това хиените бяха и добри
ловци на глутници. Но за Айла това нямаше значение, тя ги мразеше.
За нея те бяха представители на най-лошото от всичко, което беше
отвратително.

В пещерата явно са живели и хора, защото в плиткото огнище
имаше пепел. Обаче сега тя бе празна. Айла и Джондалар понавлязоха
навътре в пещерата, но тя изглеждаше безкрайна, а след сухата й
фронтална част нямаше никакви други признаци, че е била обитавана.
В хладната и влажна вътрешност имаше каменни колони, които като че
ли изникваха от пода или от тавана, а понякога ги свързваха като
непрекъснати стълбове.

Когато стигнаха при един завой им се стори, че дочуват шума на
течаща вода някъде дълбоко навътре, и решиха да се върнат. Знаеха, че
самоделната факла няма да издържи дълго, и не искаха да се
отдалечават от светлината, идваща от входа на пещерата. Върнаха се
назад, като се допираха до варовиковите стени, и с облекчение видяха
мътния златист цвят на изсъхналата трева и блестящата светлина на
слънцето, очертаваща облаците на запад.
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Колкото по-навътре навлизаха в горите на север от великата
централна равнина, толкова повече промени забелязваха. Земята бе
осеяна с пещери, ровове и скални пукнатини, събиращи вода; падинки,
покрити с трева, и стръмни бездънни пропасти. Този ландшафт беше
чудноват и ги правеше неспокойни. Рядко виждаха потоци и езера.
Понякога долавяха призрачния шум на подземни реки.

Тази странна, пълна с изненади земя бе създадена от незнайни
същества от топлите древни морета. В продължение на незнайно колко
хилядолетия морските дъна набъбваха от отложенията на раковини,
миди и скелети. След още по-дълги периоди, траещи цели вечности,
калциевите седименти се втвърдяваха и тази кора се издигаше от
сблъскващите се движения на земята и се превръщаше в скали от
калциев карбонат, варовик. В основата им се образуваха повечето
пещери на земята, защото при наличието на подходящи условия
твърдата седиментна скала се разпада.

Тя почти не се разтваря в чиста вода, но дори и слабо наситената
с киселини вода руши варовика. През по-топли сезони, когато
климатът е влажен, циркулиращата подземна вода, носеща въглена
киселина от растенията, наситена с въглероден двуокис, разтваряше
карбонатната скална маса.

Протичайки по плоскодънни речни русла и спускайки се в
единични пукнатинки във вертикалните прорези в дебелите пластове
варовиков камък, подземната вода постепенно разширяваше и
задълбочаваше пукнатините. Тя извайваше неравни пътеки и сложна
плетеница от каналчета, отнасяйки разтворения варовик, за да го скрие
във филтрации и извори. Принудена от гравитацията да постъпи в по-
долни пластове, киселинната вода разширяваше подземните пукнатини
и образуваше пещери. Пещерите от своя страна се превръщаха в реки
и потоци с тесни вертикални шахти, излизащи в тях, като в крайна
сметка се свързваха с други такива, за да изградят цели подземни
водни системи.

Разтварящата се скална маса под земната повърхност оказваше
огромно влияние върху земята над нея и ландшафтът, наречен карстов,
разкриваше необикновени и характерни черти. Разрушаването на
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скалната маса разширяваше пещерите и причиняваше тяхното
срутване, образувайки широки пукнатини с отвесни стени. Случайните
остатъци от тавани образуваха естествени мостове. Потоците и реките
изведнъж изчезваха в широките пукнатини и започваха да текат под
земята и понякога оставяха след себе си долини, образувани по-рано от
реки, но вече високи и пресъхнали.

 
 
Все по-трудно ставаше да намерят вода. Отточната вода бързо

изчезваше в скалите. Даже след силен дъжд водата почти мигновено
изчезваше, като по земната повърхност не оставаха никакви поточета
или вадички. Имаше случай, когато пътешествениците трябваше да
слязат на дъното на една голяма пукнатина, където се беше образувало
басейнче с безценната течност. А друг път водата внезапно избликваше
като голям извор, течеше по земната повърхност известно разстояние и
след това отново се скриваше под земята.

Земята беше пуста и камениста с тънък слой повърхностна почва
върху скала. Животните бяха малко. С изключение на муфлоните със
ситно къдрава козина, станала дебела за зимата, и тежки преплитащи
се рога, единствените животни, които пътешествениците забелязаха,
бяха няколко скални мармоти. Бързите, хитри, дребни същества много
изкусно отбягваха многото хищници, които ги дебнеха. Независимо
дали бяха вълци, северни лисици, ястреби или царски орли,
достатъчно беше да се чуе пронизително изсвирване от наблюдателния
пункт, за да се втурнат всичките мармоти към малките дупки и
пещери.

Вълчо безуспешно се опита да ги преследва. Но понеже
животинките обикновено не възприемаха дългокраките коне като
опасни животни, Айла успя да улучи няколко с прашката си.
Покритите с козина дребни гризачи, натрупали тлъстина за зимния си
сън, бяха почти като зайците на вкус, но бяха дребнички, затова за
пръв път от предишното лято насам пътешествениците често хвърляха
въдици във Великата майка река, за да се осигурят с храна за вечеря.

Отначало Айла и Джондалар се придвижваха много предпазливо
през карстовия ландшафт с неговите странни образувания, пещери и
дупки, но колкото повече свикваха с него, толкова повече намаляваше
безпокойството им. Движеха се пеша, за да си починат конете. Мъжът
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водеше Рейсър на дълъг повод, но му позволяваше да спира от време
на време, за да пасе рядката суха трева. Уини правеше същото,
откъсваше стръкове, после тръгваше след Айла, макар че тя не
използваше повод.

— Чудя се дали опасността, за която се опитваше да ни
предупреди Джерен, не е свързана с тази безплодна земя, пълна с
пещери и дупки — обади се жената. — Не ми се нрави много тук.

— И на мен. Не знаех, че територията ще е такава.
— Преди не си ли бил по тези земи? Аз пък си мислех, че си

минал оттук — изненада се тя. — Ти беше казал, че си следвал
течението на Великата майка река.

— Наистина следвахме Великата майка река, но бяхме от другата
й страна. Пресякохме я едва много по-далеч на юг. Реших, че ще е по-
лесно да сме от тази страна на връщане, а и бях любопитен да видя как
изглежда. Недалеч оттук реката прави много остър завой. Тогава се
бяхме насочили на изток и аз се чудех как изглеждат планините, които
са я принудили да завие на юг. Знаех, че това ще е единственият ми
шанс да видя тази страна на реката.

— Трябваше да ми го кажеш по-рано.
— Какво значение има? Та ние продължаваме да се движим по

протежението на реката.
— Но аз мислех, че на теб са ти познати тези земи. А ти знаеш за

тях толкова, колкото и аз.
Айла не знаеше защо това толкова я обезпокои. Тя просто беше

разчитала на него, че знае пътя, но се оказа, че това не е така.
Странната област будеше у нея неспокойство.

Вървяха увлечени в напрегнатия разговор, забравили всякаква
предпазливост. Внезапно Вълчо, които подтичваше след Айла,
изскимтя и я побутна по крака. И двамата се обърнаха, за да видят
какво става, и се заковаха на място. Айла усети внезапен страх, а
Джондалар побледня.
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Мъжът и жената погледнаха напред и не видяха нищо. Просто
пред тях нямаше земя. Бяха на ръба на пропастта. Джондалар усети
познатото присвиване под лъжичката, когато погледна надолу, но за
негова най-голяма изненада, много ниско долу съзря дълго и равно
зелено поле, през което течеше поток.

Обикновено на дъното на големите падини имаше дебел слой
почва, неразтворима утайка от варовик, а някои вдлъбнатини се
съединяваха и образуваха големи площи равна земя много по-ниско от
нормалната повърхност. При наличието на почва и вода там долу
вирееше буйна растителност. Проблемът беше, че от дъното на
огромната дупка със стръмни стени никой от двамата не виждаше път
за излизане към зелената ливада.

— Джондалар, тук нещо не е наред — промълви Айла. —
Толкова е сухо и пусто, че едва ли има някое живо същество там долу.
Ливадата с поточето и дърветата е прекрасна, но не можем да се
доберем до нея. Имам чувството за нещо нередно.

— Наистина нещо не е наред. И може би ти си права, Айла.
Сигурно това се опитваше да ни предупреди Джерен. Наоколо няма
много ловци, опасно е. Никога не съм виждал място, където може
както си вървиш, да паднеш от скалата и да се озовеш на долна земя.

Айла се наведе, хвана главата на вълка и допря чело до неговото.
— Благодаря ти, Вълчо, че ни предупреди.
Той изрази чувствата си с леко ръмжене и я близна по лицето.
Мълчаливо се върнаха назад и преведоха конете да заобиколят

дупката. Айла дори не можеше да си спомни какво толкова важно
обсъждаха, че не забелязаха опасността. Само си мислеше, че никога
вече не трябва да се увличат така и да не гледат къде вървят.

Движеха се на север. Реката от лявата им страна навлезе в
дефиле, което ставаше толкова по-дълбоко, колкото по-стръмни бяха
скалите. Джондалар се двоумеше дали да следват реката, или да се
придържат към нивото на земята горе, но беше доволен, че не се
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наложи да пресичат реката. За разлика от тревистите долини и
обширните плодородни равнини, в карстовите области големите реки
течаха по стръмни варовици. Пътищата бяха трудни, но още по-сложно
беше да пресекат водата.

Като си спомни голямото дефиле на север, с дългите участъци,
където нямаше бряг, Джондалар реши да продължат по суша. При
изкачването той с облекчение забеляза, че един голям поток се спуска
надолу към реката. Макар че водопадът беше пряко на реката, това
означаваше, че ще могат да намерят вода и по-високо, въпреки че тя
бързо изчезваше в карстовите пукнатини.

Но карстът имаше също и много пещери. Толкова често се
срещаха, че Айла, Джондалар и конете прекараха следващите две
нощи под закрилата на каменни стени, без да опъват палатката. След
като огледаха няколко пещери, вече добиха усет зад кой отвор може да
се крие някоя подходяща за пренощуване.

Въпреки че подземните езера ставаха все по-големи, броят на
годните за подслон пещери близо до повърхността намаляваше. Имаше
и някои много тесни, а други доста влажни, които пък се редуваха със
съвсем сухи. В някои можеше да се влиза само при сухо време — явно
беше, че по време на дъжд се наводняват. В други, макар и винаги
достъпни, дъното беше залято от неспиращи потоци. Пътниците
търсеха сухи пещери, обикновено по-нависоко, но именно водата беше
инструментът, издълбал и оформил всички пещери.

Дъждовната вода, капеща през пукнатините, всмукваше
разтворения варовик. Всяка капка калциева вода и дори най-малките
водни пръски във въздуха бяха наситени с калциев карбонат, който
после се отлагаше в пещерите. Обикновено чисто бял, твърдият
минерал можеше да е и прозрачен на места, или пък се преплиташе със
сиви, понякога жълтеникави или червеникави жилки. Имаше цели
плочи, тук-там скалите бяха изцяло покрити с него като застинала
драперия. От таваните се спускаха висулки, подобни по форма на тези,
които се образуваха на пода. Някои се сливаха в дебели колони.

* * *



91

Дните ставаха по-хладни и ветровити, затова пътниците се
радваха на завета на пещерите. Обикновено първо проверяваха дали
няма да обезпокоят някои техни четириноги обитатели, но по-често се
осланяха на по-острите сетива на своите животни. А що се отнася до
хората, разчитаха на миризмата на дим и огън като предупреждение —
хората бяха животни, които винаги използваха огън — обаче не
срещнаха никого, дори и животните бяха рядкост.

Затова се изненадаха, когато приближиха до област с гъста
растителност — или поне по-богата в сравнение с голата твърда земя,
по която вървяха до този момент. Варовикът беше съвсем различен по
своята разтворимост, а голяма част от него бе неразтворим. В резултат
на това някои карстови участъци бяха плодородни, с ливади и дървета
близо до потоците. Имаше и по-ниски места, пещери и подземни реки.

Когато попаднаха на стадо елени, пасящи на поляна с
поизсъхнала трева, Джондалар се усмихна на Айла, после изтегли
устройството си за хвърляне на копия. Тя кимна в знак на съгласие и
подтикна Уини да последва мъжа и неговия жребец. Досега нямаше
много животни за лов, а и реката беше далече за риболов. Хранеха се
предимно от изсушените си запаси, и то с малки дажби, като ги
поделяха и с Вълчо. Конете също бяха ограничени с храната. Пък и
рядко поникналата между скалите трева не можеше да ги засити.

Джондалар преряза гърлото на убития елен и остави кръвта да
изтече. После вдигнаха тялото му, наместиха го върху плаза и
потърсиха място за лагеруване. Айла искаше да изсуши част от месото
и да събере зимната мазнина от него, а мъжът пък копнееше за прясно
парче изпечено месо и пресен черен дроб. Мислеха да поостанат ден-
два, ако наблизо има и ливада — конете също се нуждаеха от храна.
Вълчо пък беше открил изобилие от дребни животни — плъхове,
лемури, бекаси, които ловеше и изучаваше.

Забелязаха пещера под един хълм и се отправиха към нея.
Оставиха багажа, разтовариха конете и ги пуснаха в ливадата, после
сами издърпаха плазовете.

Тръгнаха да съберат храсти и тънки клони за огън. Айла гореше
от нетърпение да сготви прясно месо, но се чудеше какво да прибави
към него. Събра от растенията в ливадата няколко изсъхнали глави на
растения със семенца и зърна, няколко шепи малки черни семена от
огничето около потока и напълни меховете за вода.
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Вълчо пристигна преди Джондалар, но когато доближи
пещерата, оголи зъби и заръмжа заплашително. Жената усети, че
косата й настръхва.

— Вълчо, какво има? — Тя веднага посегна за прашката си и
грабна един камък, макар че по-удобно беше да вземе устройството за
хвърляне на копие. Вълкът бавно влезе в пещерата, като продължаваше
да ръмжи. Айла го последва, присвивайки очи, за да свикне с
тъмнината; съжали, че не взе факла. Но обонянието й й показа това,
което очите й още не виждаха. Много години бяха изминали, откакто
за пръв път беше подушила такава миризма, но никога нямаше да я
забрави. В паметта й изплува картината на онзи миг.

 
 
Бяха в подножието на хълмовете, на Мястото за събиране на

Клана. Синът й седеше на коленете й, покрит със завивката си, а тя,
макар че беше млада и от Другите, беше тук в ролята си на лечителка.
Всички бяха застинали и гледаха голямата пещерна мечка, която
спокойно чешеше гърба си в дънера на едно дърво.

Това огромно същество — два пъти по-голямо от обикновените
кафяви мечки — беше най-почитаният тотем в Клана, обаче въпреки
това младите хора от Бивака на Брун никога не бяха виждали жива
такава мечка. В планината в близост до техните пещерите не беше
останала нито една, но имаше изсъхнали кости, които доказваха, че
някога ги е имало. Тъй като в тях се съдържаше стаена могъща магия,
Креб обра от кората на дървото кичури козина, след като мечката си
тръгна, оставяйки след себе си само характерната ясно доловима
миризма.

Айла даде знак на Вълчо да излезе. Едва сега забеляза прашката
в ръката си и я завърза обратно на кръста си. Каква ли работа можеше
да й свърши срещу една пещерна мечка?! Просто беше благодарна, че
мечката беше заспала дългия си сън и не усети идването им. Бързо
засипа огъня с кал и го стъпка, после взе кошницата си и я отмести
далеч от пещерата. За щастие още не бяха разопаковали много от
нещата си. Върна се за вързопа на Джондалар и сама изтегли
плазовете. Тъкмо беше вдигнала своя вързоп, когато той се появи с
пълни мехове за вода.

— Айла, какво правиш?
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— Вътре има пещерна мечка — отговори тя и срещна
невярващия му поглед. — Да, заспала е дългия си сън, струва ми се, но
понякога се преместват, ако някой ги обезпокои в началото на зимата…
поне така казват.

— Кой казва?
— Хората от клана на Брун. Слушах ги, като говореха за лов…

Слушах винаги, когато можеше. Особено откакто започнах да се
упражнявам с прашката. Мъжете рядко обръщат внимание на някакво
момиченце, което се мотае наоколо. Знаех, че никога няма да искат ме
учат, затова се заслушвах в разказите им за лова — така можех да се
уча. Мислех, че ще се ядосат, ако разберат какво правя, но не знаех
колко тежко може да бъде наказанието… разбрах по-късно.

— Предполагам, че ако има някой, който знае достатъчно за
пещерните мечки, това е точно Кланът. Смяташ ли, че е безопасно да
останем тук?

— Не зная, но и не искам да сме тук.
— Добре, извикай Уини. Докато се стъмни, ще имаме време да

намерим друго място.
 
 
Прекараха нощта в палатката, а сутринта тръгнаха рано, защото

искаха да изминат по-голямо разстояние този ден. Джондалар не беше
съгласен да губят време да сушат месото и убеди Айла, че няма да се
развали, понеже времето е достатъчно студено. Бързаше да излязат от
тази местност. Където има една мечка, винаги има и други.

Но когато стигнаха върха на хребета, спряха. През острия,
кристалночист студен въздух можеха да виждат във всички посоки, а
гледката беше пленителна. Право на изток, от низината израстваше
планина, покрита със сняг, отиваше на запад и се извиваше покрай тях.
Макар и не много високи, ледниковите върхове бяха най-огромни на
север — там добиваха форма на бели отвесни игли, които пробиваха
небето и то ги покапваше с леки бледосини оттенъци.

Заледените северни планини бяха външната извивка на виещата
се в дъга планина; пътниците бяха от вътрешната й страна, в
подножието на опасващата ги планинска верига; стояха на хребета,
простиращ се от северния край на древния географски басейн, който
формираше и централната долина. Огромният ледник, спускащ се от
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север и покриващ почти половината от земята, завършваше в
планинска стена, скрита зад далечните върхове. На северозапад
падините бяха по-ниски, но по-близо до хоризонта.

Високите планини в далечината бяха внушителни, но най-
впечатляваща бе гледката точно под тях. Ниско долу, в дълбокото
дефиле, Великата майка река променяше посоката си — сега течеше от
запад. Като гледаха към нея, те разбраха, че точно това място е смяна
на посоката и за тях.

— Ледникът, който прекосихме, трябва да е на запад оттук —
каза Джондалар, а гласът му звучеше толкова далечен, колкото бяха
далечни и мислите му. — Обаче трябва да следваме Майката река, а тя
скоро ще извие леко на северозапад и после пак на югозапад.
Ледникът, който ще пресечем, за да стигнем до нея, не е много голям,
обаче отгоре е почти равен. След като го преминем, отново ще тръгнем
на югозапад, но главната ни посока оттук до дома е запад.

След като пробиваше варовика и кристалните скали, реката като
ли с колебание се виеше на запад, стичаше се на изток, а после пак на
север, докато най-после приемаше посока на юг през равнината.

— Това Майката река ли е? — попита Айла. — Искам да кажа,
все тя, а не някой неин приток?

— Да, това е все тя. И тук още е голяма, но не колкото преди.
— Значи сме видели съвсем малко от нея. Не знаех — бях

свикнала да я виждам по-пълноводна. Мислех, че вървим по един от
притоците й — изрече тя с леко разочарование, че огромната мощна
Майка река е станала просто още една голяма река.

— Доста нависоко сме. Оттук изглежда различна. Много по-
голяма е, отколкото мислиш. Ще прекосим още няколко големи
притока, а на някои места тя пак се разделя на ръкави, но, общо взето,
нататък ще става все по-малка. — Джондалар се загледа на запад, а
след малко добави: — Сега сме едва в началото на зимата. Трябва да
стигнем до ледника… но ще ни трябва доста време, а може и нещо да
ни забави.

* * *



95

Пътешествениците тръгнаха на запад по един висок хребет, като
следваха външната извивка на реката. Възвишението продължаваше да
се издига от северната й страна, докато отгоре те можеха да видят една
малка насочена на юг издатина. Спускането на запад беше стръмно.
После се насочиха на север по по-полегат склон през редки
храсталаци. В ниското един приток се виеше около основата на
хълмистата местност, а на североизток — към дълбоко дефиле.
Тръгнаха нагоре по течението му, докато стигнаха място за
преминаване. Отсреща имаше хълмове. Вървяха по притока, докато
стигнаха отново до Голямата майка, а после се отправиха на запад.

В обширната централна равнина бяха видели само няколко
потока, но сега се намираха в област, където много реки и потоци
захранваха Майката на север. По-късно през деня попаднаха на голям
поток и краката им се навлажниха, докато го преминаваха по брода.
Беше съвсем различно от преминаването на потоци през лятото, когато
няма никакво значение дали ще се намокриш. Беше станало хладно, а
нощем дори беше студено. Замръзнаха в леденостудената вода и
решиха да си направят лагер по-далеч от брега, за да се изсушат и
затоплят.

После продължиха пак на запад. Прекосиха хълмистата местност
и достигнаха отново до равнина със затревени блата, но не влажна
както в ниското. Тук почвата беше киселинна, по-малко блатиста, с
тресавища от торфен мъх, които на места дори се бяха превърнали в
торф. Откриха, че той гори добре, когато един ден направиха бивака си
върху суха част от него. На следващия ден събраха повече торф, за да
имат за огън и по-нататък по пътя.

Когато достигнаха един голям, бърз поток, който при вливането
си в Майката река се разклоняваше в голяма делта, решиха за известно
време да следват потока нагоре, за да намерят по-удобен участък да го
преминат. Стигнаха до мястото, където се сливаха двете реки.
Тръгнаха по дясната и скоро видяха, че се присъединява и трета.
Конете лесно прецапаха по-малката река, после съседната, но по-
трудно стана при сливането на всичките, където имаше и торфен мъх,
а почвата беше мека и податлива.

При вливането си с другите две последната река беше най-
дълбока и нямаше как да не се намокрят; затова пък оттатък нея
подплашиха един мегарог с огромни клонести рога и решиха да го
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преследват. С дългите си крака големият елен лесно надбяга
натоварените коне, макар че Уини и Вълчо доста бързо тичаха след
него. Заради дългия прът за плаза, Уини скоро се отказа, но
настроението на всички стана по-приповдигнато.

Със зачервено и обветрено лице, с лък на гърба, Джондалар се
връщаше усмихнат. Като го гледаше така изправен върху коня, Айла
изпита отново копнеж и обич. Беше оставил светлорусата си брада да
израсне, както всяка зима, за да му топли на лицето, а тя винаги го
беше харесвала с брада. Той й казваше, че е красива, но според нея
красив беше той.

— Това животно тича доста добре. — Джондалар потупа Рейсър.
— А видя ли какъв прекрасен екземпляр? Единият от роговете му
беше дори по-голям от мен самия.

Жената също се усмихна.
— Беше красив, разкошен; но се радвам, че не го догонихме.

Доста големичък беше за нас. Нямаше да можем да носим всичкото
месо, а щеше да е жалко да го убием само така.

Яздеха обратно към Майката река и макар че дрехите им бяха
почти изсъхнали върху тях, предпочетоха да направят лагер и се
преоблякоха. Закачиха дрехите си близо до огъня, за да доизсъхнат.

На следващия ден тръгнаха на запад. После реката ги отведе на
северозапад. Малко по-нататък видяха друг голям хребет. Високото му
било се простираше по целия път до Великата майка река докъдето
стигаше погледът им — там беше и последният връх от планинската
верига, която ги съпътстваше, откакто бяха тръгнали. Планинската
верига беше извита на запад от тях, а те бяха пропътували южната й
част, следвайки долното течение на Великата майка река. После покрай
горното й течение се издигна последният хребет за преминаване.

Към Майката река не се присъединиха нови притоци. Едва когато
изкачиха последния хребет, разбраха, че отново се намират между
нейни канали. Реката, която идваше от изток и се вливаше в
подножието до скалисто образувание, беше всъщност другият край на
северния канал на Майката река. Оттам реката започваше да тече
между хребета и един висок хълм отвъд, но имаше достатъчно нисък
бряг, по който да преминат.

Прекосиха още един голям приток точно срещу хребета.
Високите хълмове на запад бяха най-далечната източна точка на
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планинската верига. Зад тях хребетът ставаше по-нисък, а Великата
майка река се разделяше на три канала.

Те следваха външния бряг на най-северния поток през един по-
малък басейн, който беше продължение на централната равнина.

В миналото, когато централният басейн е бил голямо море, тази
широка речна долина с тревисти степи, заобиколена от мочурища и
тресавища, е била излазът към затворено в сушата водно тяло. По
вътрешната извивка на източната планинска верига имаше по-
неустойчиви участъци в твърдата кора на земята, които на места бяха
кратери на малки вулкани. Вулканичната маса заедно с древните
отлагания в морето и изветрения льос бяха създали богата и
плодородна почва. Но за нея говореха само скелетите на дърветата.

Свирещият вятър от север преплиташе възлестите и обезлистени
клони на няколко брези близо до реката. Сухи храсталаци, тръстики и
мъртва папрат покриваха бреговете, имаше дори тънки ледени
корички. На северните склонове и по облите хълмове между долините
вятърът вчесваше с ритмични повеи замрелите полета със сиви,
изсъхнали прави треви, а тъмните вечнозелени смърчове и борове се
люлееха и тръпнеха в неравномерните пориви на вятъра, като че се
стремяха да намерят път към заслонените южни склонове. Над тях се
виеше снежен прашец и после леко се посипваше по земята.

Времето беше станало съвсем студено. Конете, Вълчо и дори
хората бяха свикнали със северните льосови степи, с техните сухи и
леки зимни ветрове. Айла би се разтревожила само ако паднеше
влажен сняг, защото щеше да пречи на конете да вървят и да намират
храната си. Но сега я безпокоеше друго. В далечината беше видяла
коне, а и Уини и Рейсър ги бяха забелязали.

Джондалар случайно се обърна назад и му се стори, че вижда
дим откъм високия хълм отвъд реката от другата страна на хребета,
който бяха прекосили. Чудеше се дали наоколо има хора, обаче повече
не видя дима, колкото и да се обръщаше.

Привечер вече вървяха по един по-малък поток през открита
местност с върби и брези с оголени клони, докато стигнат гъсти
борове. Мразовитите нощи бяха подарили на едно застинало езерце
наблизо прозрачен леден връх, а по краищата му имаше огърлица от
висулки; все пак част от водата беше още открита и те отседнаха
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наблизо. Сухият сняг се сипеше и покриваше склоновете като бял
прах.

Уини беше възбудена още от момента, когато видяха конете в
далечината, а това напрегна и Айла. Тя реши тази нощ да сложи
оглавника на кобилата и я завърза за един стабилен бор. Джондалар
привърза въжето на Рейсър за едно дърво близо до нея. После събраха
съчки и очупиха малко от ниските изсъхнали клони на боровете —
винаги се намираха такива под зелените клони; народът на Джондалар
ги наричаше „женски дърва“. Имаше ги по повечето иглолистни
дървета и дори и в най-влажните сезони те оставаха сухи. Можеха да
се събират без брадва и дори без нож.

Накладоха огъня пред входа на палатката и оставиха коженото
платно отпред вдигнато, за да влиза вътре топлина. Точно когато
Джондалар проверяваше устройството си за хвърляне на копие, един
заек притича пред палатката. Стреля почти по инстинкт и късото копие
с малък връх, направено от кремък, а не от кост, достигна целта. Той
излезе, вдигна заека и се опита да издърпа копието. То не излизаше,
затова с ножа си отряза върха му и видя доволен, че не е повредено.

— Ето месо за тази вечер. — Джондалар подаде заека на Айла.
— Направо си мисля, че се появи само за да ми помогне да изпробвам
новия вид копия. Леки и удобни са. Трябва да опиташ едно и ти.

— По-скоро ние сме се разположили насред обичайното му
място за минаване — отвърна тя, — но това беше добър изстрел. Иска
ми се да опитам новите копия, ала все пак мисля, че сега е по-добре да
се заловя с готвенето, пък и да реша какво още да имаме към месото.

Тя изчисти вътрешностите, но не одра заека, за да не се загуби
натрупаната там за зимата тлъстина. После го намуши на един брезов
клон и го постави над огъня върху два чаталести пръта. Изрови от
замръзналата земя корени от хвощ и няколко познати вкусни растения,
стри ги в една купа, докато станаха на бяла каша; наля вода, остави
сипкавото нишесте да се утаява и отиде да провери какво още от
запасите им може да добави.

Когато нишестето се утаи и течността стана почти бистра, тя
внимателно изля по-голямата част от нея и пусна в купата изсушени
плодове бъз. Докато чакаше да се овлажнят и да попият част от водата,
обели кората на една бреза, изстърга малко от мекия сладък слой под
нея и го добави към сместа. После събра борови шишарки, пусна ги в
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огъня и когато се разпукнаха, с удоволствие забеляза, че повечето от
тях имаха твърди семена.

Когато заекът стана готов, тя разчупи опушената кожа и отърка
вътрешната й страна върху няколко камъка от огъня, за да ги намаже с
мазнината. После взимаше на малки шепи от сместа с нишесте и я
пускаше върху тях.

Джондалар я наблюдаваше. Винаги можеше да го изненада с
някакво ново познание за растенията. Повечето хора, особено жените,
знаеха къде да намират ядливите растения, но той никога не беше
виждал някой да знае колкото нея. Когато няколко от тестените
бисквити бяха готови, той отхапа от една.

— Вкусно е! — каза. — Ти наистина си изумителна, Айла.
Малко хора могат да намерят растителна храна през студената зима.

— Все още не е студена зима, Джондалар, и не е толкова трудно
да се намери храна. Почакай да видиш, като замръзне земята —
отговори му тя, после свали заека от пръчката, обели хрупкавата му
опушена кожа и постави месото върху плосък съд от кост на мамут.

— Смятам, че дори и тогава ти ще успяваш да намираш храна.
— Но може би не растения — отвърна и му подаде крехък

заешки крак.
Когато приключиха със заека и бисквитите с корен от хвощ,

жената подаде на Вълчо остатъците и кокалите. Затопли приготвения
чай, добави за аромат няколко вечнозелени листа и извади от огъня
шишарките. Двамата седяха, пиеха на малки глътки чая и ядяха
семената на шишарките, като ги чупеха с камъчета или направо със
зъби. Нахраниха се и се приготвиха да тръгнат рано на другата сутрин,
провериха дали конете са добре и едва тогава се пъхнаха между кожите
да спят.

Айла погледна навътре в дълга, виеща се пещера и видя редица
огньове — те показваха пътя и хвърляха отблясъци върху красиво
нагънатите в разнообразни фигури стени. Една от тях й напомни
извита конска опашка. Тя се приближи и тогава животното в цвят
охра потропа с копито, изви тъмната си опашка, като че я викаше да
се приближи. Последва го, но в скалната пещера притъмня, а
сталагмитите около нея станаха повече.

Тя погледна надолу да види накъде върви, а когато вдигна глава,
се оказа, че това, което я викаше, не беше кон, а приличаше на човек.
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Напрегна очи да види кой е и стресната установи, че от сенките към
нея върви Креб. Той й помаха, като я подканваше по-бързо да го
последва. После се обърна и изчезна.

Последва го и дочу цвилене на кон. Когато се обърна да види
жълтата кобила, тъмната опашка изчезна сред стадо тъмно
опашати коне. Затича се след тях, но те се превърнаха в летящи
камъни, а после — в каменни колони. Когато отново обърна глава,
Креб вече се стопяваше в тъмния тунел.

Затича се след него, опитвайки се да го догони. Когато
достигна едно разклонение на коридора, не знаеше накъде е тръгнал
той. Стоеше, обзета от паника, и гледаше ту в едната, ту в другата
посока. Най-после тръгна надясно и видя, че един мъж стои там и й
препречва пътя.

Това беше Джерен! Той запълваше целия коридор, краката му
бяха разкрачени, ръцете — кръстосани, а главата му кимаше, сякаш
казваше „не“. Тя му се примоли да я пусне да мине, но той не
разбираше. После с кратко кимване я накара да погледне стената зад
себе си.

Когато се обърна, тя видя как жълтият кон тича, а след него
— рус мъж. Внезапно стадото заобиколи мъжа и го скри от погледа
й. От страх стомахът й се сви на топка. Докато тичаше нататък,
чу цвиленето на конете, а Креб беше при входа на пещерата, махаше
й, караше я да побърза, преди да е станало късно. Изведнъж
чаткането на копитата се усили. Тя чу цвилене, пръхтене, а при
силното и рязко изцвилване на кон я обля ужас и паника.

Айла се събуди стресната. Пред палатката цареше суматоха,
цвилеха коне, топуркаха копита. Чу воя на Вълчо, после болезнен рев.
Пътешествениците отхвърлиха завивките и се втурнаха навън.

Сребристата луна хвърляше слаба светлина; не виждаха нищо,
но по шума се разбираше, че при боровете има много повече от два
коня. Затичаха се нататък. Айла се спъна в един стърчащ корен и падна
така тежко, че чак загуби дъх.

— Айла! Добре ли си?! — затърси я Джондалар в тъмното. Беше
чул падането й.

— Да, да… тук съм — гласът й беше дрезгав, опитваше се да
поеме дъх. Усети ръцете му и се опита да се изправи. Тъкмо когато се
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чу тропотът на препускащи коне, тя успя да се изправи и двамата се
затичаха към мястото, където бяха вързани конете. Уини я нямаше!

— Тръгнала е с тях! — възкликна тя. Изсвири и я извика по име.
Отговори й далечно цвилене.

 
 
— Това е Уини! Тя е! Тези коне са я увлекли със себе си. Трябва

да я върна! — Жената се затича в тъмнината към конете, като се
препъваше в корени и се блъскаше в дървета.

Джондалар я настигна с няколко скока.
— Айла, чакай. В тъмното не можем да я намерим. Дори не

виждаш накъде вървиш.
— Трябва да я върна, Джондалар!
— Ще я върнем. Сутринта — хвана я той за ръцете.
— Дотогава ще са изчезнали.
— Да, но ще е светло и ще виждаме следите. Ще тръгнем по тях.

Ще я върнем, Айла, обещавам ти!
— О, Джондалар. Какво ще правя без Уини! Тя ми е и като

приятелка — Айла избухна в плач.
Мъжът я прегърна, остави я малко да поплаче, а после каза:
— Непременно трябва да видим дали Рейсър е тук, а и да се

погрижим за Вълчо.
Изведнъж си спомни болезнения му вой и се разтревожи за него

и за младия жребец. Изсвири веднъж за Вълчо, после издаде звука, с
който викаше конете.

Първо чуха изцвилване, а след него и скимтене. Джондалар
отиде да намери Рейсър, а Айла намери Вълчо. Посегна да успокои
животното и усети нещо влажно и лепкаво.

— Вълчо! Ти си ранен! — опита се да го вдигне, за да го занесе
на светло до огъня. Той изскимтя от болка в ръцете й. После се
изтръгна, изправи се на краката си и макар тя да знаеше, че му коства
усилие, сам тръгна към огъня.

Джондалар се върна, водейки Рейсър. Айла разпали огъня.
— Въжето го е удържало — обяви той. Винаги използваше по-

здраво въже, защото по-трудно успяваше да удържа жребеца, отколкото
тя удържаше Уини.
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— О, толкова се радвам! — Айла прегърна жребеца през шията,
после отстъпи назад, за да го погледне отблизо и да се увери, че той е
добре.

— Защо не сложих и аз по-здраво въже? — тюхкаше се, ядосана
на себе си. — Ако бях малко по-внимателна, Уини щеше да е тук. —
Уини й беше приятелка, беше готова да изпълнява желанията й и Айла
използваше само едно тънко въженце, за да я спре да не отива надалеч.

— Вината не е твоя, Айла. Стадото не е дошло за Рейсър —
искали са кобила, а не жребец. Уини нямаше да тръгне, ако конете не
са я накарали.

— Но аз знаех, че конете са наблизо и трябваше да се сетя, че
може да дойдат за Уини. Сега нея я няма, Вълчо е ранен…

— Много ли е зле?
— Не зная. Боли го, когато искам да го прегледам, за да разбера

какво му е; мисля, че има спукано или дори счупено ребро. Трябва да
са го ритнали. Ще му дам нещо за болката, а сутринта ще видя какво
друго да направя… преди да тръгнем за Уини. — Внезапно тя се
притисна до мъжа и заплака. — Джондалар, какво ще стане, ако не я
намерим? А ако съм я загубила завинаги?
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Айла, виж! — каза Джондалар, наведен над земята, покрита с
отпечатъци от конски копита. — Май цялото стадо е идвало тук
снощи. Следата е ясна. Нали ти казах, че ще е по-лесно да ги
проследим на дневна светлина.

Тя погледна следите, после вдигна поглед на североизток по
посоката, накъдето най-вероятно се движеха конете. Оттук, от
горичката, можеше да вижда надалеч през откритата тревиста равнина,
но колкото и напрегнато да се взираше, нямаше никакъв кон. Замисли
се. Следите тук бяха достатъчно ясни, но кой знае докъде ще могат да
ги следват?

Младата жена не можа да мигне след силното вълнение и
изчезването на най-добрата й приятелка. Щом се развидели, веднага
стана, макар че още не беше достатъчно светло да се виждат следи по
земята. Разпали огъня и сложи да се вари вода за чая. Небето се
променяше, преминавайки през всички оттенъци на синьото.

Вълчо беше допълзял до нея, без тя да усети, загледана в
пламъците. Той изскимтя, за да привлече вниманието й. Прегледа го
съвсем внимателно. Макар че той трепна, когато го натисна по-силно,
тя си отдъхна с облекчение, защото установи, че няма счупени кости.
Но и пукването беше достатъчно страшно.

Джондалар стана рано за сутрешния чай.
— Да побързаме, преди да са се отдалечили много — каза Айла.

— Можем бързо да натрупаме багажа в лодката и… не… не можем
така. — Тя внезапно осъзна, че без кобилата, която искаше да намери,
не можеха лесно да опаковат всичко и да тръгнат. — Рейсър не знае как
да тегли пръта с торбите, така че трябва да вземем или него, или
лодката. Не можем да носим даже и кошницата на Уини.

— А за да имаме изобщо шанс да настигнем стадото, трябва
двамата да яздим Рейсър. Значи и неговата кошница не можем да
вземем. Ще трябва да тръгнем само с най-необходимия багаж.
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Започнаха да обмислят новото положение, в което ги беше
поставила Уини. И двамата разбираха, че ги очакват трудни решения.

— Да вземем само завивките и кожата за постилане на земята,
която става и за ниска палатка, вързопът ще се хване върху Рейсър зад
нас — предложи Джондалар.

— Ниската палатка е достатъчна. Винаги вземахме само такава
за лов в нашия клан. С един прът я подпирахме отпред, а отстрани я
затискахме по ръбовете с камъни. — Спомни си времето, когато тя и
няколко жени съпровождаха мъжете при лов. — Жените носехме
всичко, с изключение на ловните копия, а за да не изоставаме,
трябваше да вървим бързо, затова носехме малко неща.

— Ние също трябва да се движим бързо. Какво друго носехте?
— запита той с нарастващо любопитство.

— Ще ни трябват някои неща за огън. Малка брадвичка за дърва
и да чупим костите, ако убием малки животни. Можем да горим и сух
животински тор или трева, но ни трябва нещо да сечем стволове. Един
нож за дране на животни и един остър за рязане на месо — започна тя.
Спомняше си не само лова с мъжете, а и времето, когато беше
пътувала сама, след като напусна Клана.

— Ще нося колана си с клуповете за завързване на брадвата ми и
ножа с кокалената дръжка — каза Джондалар. — Ти също вземи твоя.

— Винаги трябва прът, удобен за копаене, а става и за подпиране
на палатката. И още малко топли дрехи, ако много се застуди, и кожи
за краката.

— Да, и допълнителни подложки за обувките. Само долните
туники и панталони, кожените ръкавици, а ако се наложи, винаги
можем да се увием в кожите за спане.

— Един или два меха за вода…
— Можем да ги вържем за коланите си, а ако е студено, ще ги

вържем по-стегнато с въже до тялото си, за да не замръзват.
— Ще ми трябва лечителската ми торба, а сигурно ще е добре да

взема и комплекта за шиене — не заема много място, а също и
прашката ми.

— Не забравяй и копията ми и устройството за хвърляне. А да
взема ли оръдията си за обработване на кремък или кремъчни
остриета, ако се счупи някой нож или нещо друго?
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— Каквото и да вземем, трябва да е толкова, колкото мога да
нося на гърба си… или колкото се събира в кошница.

— Ако някой ще носи нещо на гърба си, това трябва да съм аз —
възрази той, — но нямам ремъци за завързване.

— Сигурно ще можем да направим, например от едно от седлата
или от някакъв ремък, или от кожена връзка, но как ще седя зад теб,
ако го закачиш на гърба си?

— Ами отзад ще седна аз… — Спогледаха се и се усмихнаха.
Трябваше да решават дори и това — как да пътуват. Джондалар
забеляза, че тази сутрин Айла се усмихва.

— Ти ще насочваш Рейсър, така че трябва аз да съм отзад — каза
тя.

— Мога да го управлявам, като седя зад теб, а ако ти си отзад,
няма да виждаш нищо, само гърба ми. Няма да ти е добре, ако не
гледаш напред, а и двамата искаме да виждаме следата на стадото.
Може да е трудно да я следим по твърда земя или ако се смесва с други
следи, а ти си добър следотърсач.

Усмивката й стана по-широка.
— Прав си — не знам дали ще издържа, ако не гледам напред. —

Тя разбра, че и той, както и тя, се тревожи дали ще успеят да следват
дирята на стадото, а беше загрижен и за нейното състояние. Внезапно
сълзи на обич изпълниха очите й.

— Не плачи, Айла. Ще намерим Уини.
— Не плача за Уини. Помислих си колко те обичам и сълзите ми

сами дойдоха.
— И аз те обичам — прегърна я той.
Внезапно тя захлипа в прегръдката му, а сълзите този път бяха и

за Уини:
— Джондалар, трябва да я намерим.
— Ще я намерим. Ще търсим, докато я намерим. Така, от какво

ще направим ремъци за гърба ми? Нещо, което да придържа и
копиехвъргача и няколко копия отвън, за да ги достигам лесно.

— Няма да е много трудно. И разбира се, ще вземем само
изсушените храни за път — изрече, докато бършеше сълзите с опакото
на ръката си.

— Колко храна мислиш, че ще ни трябва?
— Зависи. Колко време ще се забавим?



106

Въпросът охлади и двамата. Колко ли време ще се забавят?
Колко ли ще мине, докато намерят Уини и я върнат отново?

— Сигурно за не повече от няколко дни ще проследим стадото и
ще я намерим, но може да измине и половин лунен цикъл —
предположи Джондалар.

Айла помълча, докато обмисли думите му.
— Това прави повече от десет дни, а може би колкото пръстите

на три ръце — петнадесет. Смяташ ли, че толкова ще се забавим?
— Не, не смятам така, но е по-добре да сме подготвени.
— Не можем да изоставим лагера за толкова дълго — загрижи се

тя. — Някое животно може да дойде и да унищожи всичко; има вълци,
хиени, мечки… не, мечките спят, но нещо друго… Ще изгризат
палатката, лодката — всичко, което е от кожа, а и храната ни. Какво да
направим с нещата, които оставяме?

— Може би да оставим Вълчо да пази лагера? Няма ли да остане,
ако му заповядаш? И без това е ранен. Може би е по-добре да не върви
с нас?

— Да, за него ще е по-добре, но няма да иска да остане. Или ще
постои малко, а после ще тръгне след нас, ако не се върнем до един-
два дни.

Можем да го завържем…
— Ще се чувства зле. Не, Джондалар! — възкликна Айла. — И

на теб няма да ти е хубаво да те оставят на място, където не искаш.
Освен това, ако дойдат вълци или други животни и го нападнат, няма
да може да се защитава, нито да избяга. Трябва да измислим друг
начин да запазим нещата.

Отидоха мълчаливо до лагера; той леко се мръщеше и това я
тревожеше, но и двамата все още се опитваха да намерят разрешение
на проблема. Като стигнаха до палатката, жената се сети за нещо.

— Имам идея! — каза. — Можем да сложим всичко в палатката
и да я затворим. Имам още от онази смес, която отблъсква вълци —
бях я правила преди заради Вълчо, да не сдъвче нещо. Мога да
разпръсна от нея върху палатката — ще прогонва някои видове
животни.

— Да, може, поне за малко, докато дъждовете я отмият; но тя пък
няма да попречи на животните, които ровят или подкопават земята. —
Джондалар замълча за малко, после добави: — Защо да не съберем
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всичко и да го увием в палатката; отгоре ще сложиш сместа… но все
пак не можем да я оставим така на открито.

— Да, мисля, че трябва да я вдигнем някъде, над земята, както
правим с месото — отговори му Айла, а после се пооживи отново: —
Можем да я окачим на прътовете за теглене на багажа и отгоре да
захлупим лодката, за да пази от дъжд.

— Чудесна идея! Но някой пещерен лъв може да събори
прътовете, или пък глутница хиени, или вълци. — Той се огледа
наоколо внимателно и съзря голям гъсталак от къпини; листата бяха
опадали и клоните им бяха покрити само с остри бодли. — Айла! Не
можем ли да промушим трите пръта през клоните на къпините, да ги
завържем по средата преплетени, после да сложим отгоре вързопа и да
го похлупим с лодката?

Докато той говореше, усмивката й ставаше все по-широка.
— Да, можем да понарежем малко клони, за да пъхнем прътите

по-лесно, да ги завържем и отново да вплетем клоните едни с други.
Може някои малки животни да успеят да се промъкнат, но повечето
спят зимен сън или са в гнездата си, а острите бодли ще държат далеч
по-големите животни — дори големите пещерни лъвове стоят настрана
от тях. Така ще е добре, Джондалар!

Трябваше да помислят, докато подберат необходимите им неща.
Решиха да вземат малко кремък в запас и някои важни за обработката
му сечива, малко допълнителни въжета и храна колкото можеха да
носят. Докато подреждаше нещата, Айла видя своя специален пояс и
кинжала от бивник на мамут, който Талут й беше дал на церемонията
за приемането й в Лъвския бивак. В пояса бяха вплетени тънки кожени
ремъци, които можеха да се изтеглят на клупове и там да се завързват
много удобни предмети.

Тя привърза пояса около ханша си, върху връхната кожена
туника, после издърпа кинжала и го повъртя в ръцете си, чудейки се
дали да го вземе. Макар че имаше остър връх, беше по-скоро добър за
церемонии, отколкото полезен. Мамут беше използвал един такъв да
пореже ръката й, после беше взел капка кръв и я беше намазал върху
плочката от кост, която носеше на врата си, за да стане и тя член на
Мамутоите.

Беше виждала, че такива кинжали се използват и за татуировки
— правеха се резки върху кожата с върха му. После в раните се
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слагаше черен въглен от ясенова пепел. Не знаеше дали пепелта от
ясеново дърво е антисептична и предпазва от инфекции, но вероятно и
самият Мамут не знаеше със сигурност защо действа така. Тя знаеше
само, че изрично я бяха предупредили никога да не използва друго,
освен ясенова пепел, когато иска да направи тъмна черта на
татуировка.

Върна обратно кинжала в калъфа му от сурова кожа и го остави
там. После взе друг кожен калъф, той бе за изключително острия
кремъчен връх на един нож с костна дръжка, който Джондалар й беше
направил. Прекара калъфа през един клуп на пояса, а на друг наниза
през дръжката брадвичката, дадена й пак от него. Каменната глава на
брадвичката също беше обвита в кожа за безопасност.

Тя реши, че няма причини поясът да не издържи и
копиехвъргачката. Накрая завърза и прашката си, и торбичката с
камъни за нея. Усети се натежала, но този начин беше удобен за носене
на всичко, особено за по-кратък път, както бе сега. Своите копия пъхна
в другия багаж при тези на Джондалар.

Доста време й отне да мисли какво да вземе, но още повече й
трябваше да подреди и складира безопасно оставащия багаж. Беше
напрегната от бавенето, но до обяд вече бяха готови с всичко и
тръгнаха.

В началото Вълчо подтичваше пред тях, но постепенно изостана,
очевидно от болката. Айла се разтревожи, не знаеше колко дълго или
колко бързо щеше да може да върви, но реши да не го притеснява.
Разкъсваше се от тревога за двете животни, но вълкът беше до нея и тя
беше уверена, че ще се оправи; обаче Уини можеше да е навсякъде, а
колкото повече се бавеха, толкова по-далече може би отиваше.

 
 
Следваха следата от стадото коне, която вървеше почти само на

североизток; малко по-нататък конете по необяснима причина бяха
сменили посоката. Двамата бяха пропуснали отклонението и за миг
помислиха, че са загубили следата. Върнаха се назад, но докато я
открият отново, стана късен следобед. Тръгнаха по нея на изток и
вечерта достигнаха до река.

Беше ясно, че конете са я преминали, но ставаше доста тъмно
вече и не можеха лесно да намират отпечатъците от конски копита.
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Решиха да нощуват до реката. Въпросът беше от коя страна да останат.
Ако пресечеха реката сега, дрехите им може би щяха да изсъхнат до
сутринта, но Вълчо беше изостанал и Айла се боеше, че няма да може
да ги догони през реката. Решиха да го изчакат и да направят лагера от
тази страна.

Поради малкото им вещи лагерът изглеждаше гол и потискащ.
Цял ден не бяха гледали нищо друго, освен следи. Айла се безпокоеше,
че може би не следват стадото, което трябва, а се тревожеше и за
Вълчо. Джондалар се опита малко да я успокои, но вълкът не се появи
дори когато цялото небе се покри със звезди, и тя отново се притесни.

Остана да чака доста до късно. Накрая мъжът я убеди да си
легне, но макар че беше изморена, така и не успя да заспи. Беше
задрямала, когато усети как една студена влажна муцуна я побутва.

— Вълчо! Ти успя! Вече си тук! Джондалар, виж, Вълчо
пристигна! — Айла плачеше и усещаше как животното тръпне в
прегръдката й. Джондалар също се успокои и се радваше на Вълчо, но
неговото щастие беше повече заради нея — сега поне щеше да поспи.
Преди това обаче тя стана да даде на вълка отделеното парче месо,
корени и питка от храната за път.

Докато беше готвила вечерята, беше сложила малко кора от
върба в гореща вода. Сега Вълчо се нахвърли и пресуши течността —
освен че утоли жаждата му, тя беше обезболяваща и лековита. После
се сви до техните спални кожи и Айла заспа с една ръка обвита около
врата му, а Джондалар прегърна и двамата. В ясната, студена нощ те
спяха с дрехи, бяха свалили само ботушите и връхните си туники, като
изобщо не си направиха труда да опъват малката палатка.

На сутринта й се стори, че вълкът е по-добре, но тя пак му
направи чай от върбова кора, който добави в храната му. След това
трябваше да се преборят със студената река, а не се знаеше как тя
щеше да повлияе на раненото животно. Можеше да го простуди, но, от
друга страна, студената вода може би щеше да успокои болката и да
спре кървенето на раната.

Младата жена не искаше да облича дрехите си, преди да са
напълно изсъхнали. Не я плашеше толкова студената вода — често се
беше къпала и в по-студена — но се боеше от обличането на влажни
дрехи в мразовития сутрешен въздух. Докато увиваше около прасеца
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си горната кожа на подобните си на мокасини ботуши, тя взе друго
решение:

— Няма да бъда с тях във водата. По-добре да съм боса, а когато
изляза, да имам сухи ботуши да се обуя.

— Тази идея никак не е лоша.
— Всъщност няма да обувам и панталона — каза и Джондалар се

засмя, като я гледаше така гола, дори без кожената туника; помисли си,
че му се иска да направят и нещо друго, освен да преследват коне. Но
знаеше, че тя прекалено много се тревожи за Уини, за да има
настроение за ласки точно сега.

Реката не беше много голяма, но изглеждаше бърза. Можеха да я
пресекат, като яхнат Рейсър боси, а като стигнат другия бряг, да
облекат сухите си дрехи. Не само щеше да е по-удобно, а и нямаше да
хванат простуда.

— Мисля, че си права, Айла. По-добре е да не мокрим ботушите
— каза й и също се събу.

После нарами раницата, а жената взе спалните кожи, за да не се
намокрят. Мъжът се почувства малко неловко, докато възсядаше коня
гол от кръста надолу, но когато усети голото тяло на Айла до своето,
забрави за това. Желанията му не бяха останали скрити за нея — тя
също не би имала нищо против да се забавят още малко, ако не беше
толкова притеснена за Уини. Мислеше си, че някой друг път могат да
яздят така двамата, само за забавление, но сега не беше време за това.

Водата беше леденостудена, когато кафявият жребец навлезе в
потока, като счупи коричката лед до брега. Макар да беше бърза, скоро
стана доста дълбока и намокри краката им до бедрата, но конят
продължаваше да върви по дъното — не беше достатъчно дълбока за
плуване. По едно време Айла се обърна да види Вълчо — той още
стоеше на брега, като ту тръгваше, ту спираше от страх от
първоначалния скок. Изсвири му окуражително и видя, че той скочи.

Достигнаха отсрещния бряг без проблеми, с изключение на
студа. Хладен вятър изстуди мокрите им крака. Те изтръскаха водата от
себе си и побързаха да обуят панталоните и подобните на мокасини
ботуши, подплатени със сплетени кичури вълна от дива коза —
безценен дар от Шарамудоите, за който бяха безкрайно благодарни в
този миг. Краката и стъпалата им приятно тръпнеха от възвръщащата
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се топлина. Вълчо достигна брега и изпълзя. Айла го прегледа и се
успокои, че състоянието му не се е влошило от студената вода.

Лесно свалиха плаза и разтовариха младия жребец. Вълкът се
опита да върви редом с тях, но скоро изостана и закуцука отзад. Айла с
тревога гледаше как изостава. Това, че снощи ги беше намерил, малко
я беше успокоило, а и той често се беше отделял за плячка и винаги
след това ги беше намирал. Никак не й се искаше сега да го оставят, но
все пак трябваше да търсят Уини.

Беше вече ранен следобед, когато в далечината съзряха конете.
Докато наближаваха към тях, Айла се опитваше да различи своята
приятелка. Стори й се, че видя познатата кожа с цвят на сено, но не
беше сигурна. Имаше доста коне с такъв цвят. Вятърът довя миризмата
на хората до конете и те побягнаха.

— Тези коне са преследвани и преди — отбеляза Джондалар. И
се зарадва, че спря, преди да изрече следващата си мисъл на глас:
„Сигурно в тази област има хора, които обичат конско месо.“ Стадото
скоро се отдалечи от преследвачите, но те продължиха. Това беше
единственото, което можеха да правят засега.

Стадото тръгна на юг — обратно към Великата майка река. Не
след дълго теренът започна стръмно да се издига. Земята беше твърда,
скалиста, а тревата — по-рядка. Продължиха така, докато се изкачиха
на най-високото място в околността. Когато видяха проблясваща долу
вода, разбраха, че са на едно плато над най-голямото възвишение,
което бяха заобиколили преди няколко дни. Реката, която бяха
пресекли, минаваше на запад от него, преди да се влее в Майката река.

Когато стадото спря да попасе, те успяха малко да го доближат.
— Ето я, Джондалар! — възбудено показа Айла едно от

животните.
— Откъде си сигурна? Има няколко коня с такъв цвят.
Макар че цветът беше подобен, жената познаваше всяко място от

любимата си приятелка толкова добре, че изобщо не се съмняваше. Тя
изсвири и Уини вдигна глава.

— Казах ти! Тя е!
Изсвири отново и кобилата се запъти към нея. Но водачката на

табуна — грациозна, сиво златиста, малко по-тъмна от обикновеното
кобила — я видя, че се отклонява, тръгна към нея и я спря с глава.
Водачът-жребец на стадото дойде на помощ на водачката. Беше едър,
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строен и тежък кон, кремав на цвят, с гъста сребриста грива, сива черта
по целия гръб и сребриста опашка, която изглеждаше почти бяла,
когато я развее. Той побутна Уини по хълбока и я насочи към другите
женски в табуна, които гледаха с интерес. После се върна да
предизвика Рейсър. Потупа с копито по земята, след това отстъпи
назад, предизвиквайки го да се борят.

Младият кафяв жребец отстъпи, леко уплашен и не се осмели да
пристъпи отново напред — за разочарование на хората. Изцвили от
безопасно разстояние на майка си и хората чуха познатото им ответно
цвилене. Айла и Джондалар слязоха от коня, за да обсъдят
положението.

— Какво можем да предприемем, Джондалар? — изхлипа тя. —
Те няма да я пуснат. Как можем да я хванем?

— Не се тревожи, ще успеем. Ако е необходимо, ще използваме
копия, но мисля, че няма да се наложи.

Увереността му я успокои — не се беше сетила за копията. Не
искаше да убива коне, освен ако не се наложи, но би направила всичко,
за да си върне Уини.

— Какъв ни е планът? — попита.
— Напълно съм сигурен, че стадото е било преследвано и преди,

затова се страхува от хора. Това ни дава едно предимство. Водачът на
стадото сигурно мисли, че Рейсър е искал да го предизвика. Той и
едрата кобила се опитаха да му попречат да отвлече кон от стадото.
Така че трябва да отдалечим Рейсър — започна Джондалар. — Уини
ще дойде, като й свирнеш. Ако успея да отвлека вниманието на
жребеца, ти ще й помогнеш да избяга от кобилата, докато отидеш
достатъчно близо откъм гърба й. После, ако голямата кобила още
задържа Уини, можеш да й изкрещиш или да я боднеш с копието си и
мисля, че тя ще побегне от теб.

Айла се усмихна с облекчение.
— Изглежда прекалено лесно. Какво ще правим с Рейсър?
— Малко по-назад оттук имаше една скала с доста храсти. Ще го

завържа там. Няма да го удържат, ако реши да се изскубне, но той е
кротък и смятам, че ще стои там.

Джондалар взе въжето на Рейсър и тръгна. Когато стигнаха
скалата, той каза:
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— Ето ти копиехвъргача и няколко копия. — Свали раницата си и
й обясни: — Пречи ми да се движа свободно, ще го оставя тук засега.
Когато вземеш Уини, мини да отвържеш Рейсър и се върнете при мен
— каза той, докато вземаше своите копия.

Огледаха внимателно цялата местност във всички посоки:
хълмистите възвишения, стръмните издатини, косите склонове към
Великата майка река. Докато вървяха назад към стадото, въздухът беше
спокоен и чист, слънцето грееше високо в небето, макар че вече
клонеше към залез. Вървяха внимателно, защото западният ръб беше
доста стръмен.

Когато доближиха стадото, се спряха, за да открият Уини.
Кобилите, мъжките коне и едногодишните кончета пасяха в средата на
широка поляна със суха висока трева. Жребецът на стадото беше малко
встрани от другите. На Айла й се стори, че беше видяла неговия гръб
от далечината. Тя изсвири, жълтеникавата кобила вдигна главата си,
след това се запъти към тях. Джондалар с копие в едната ръка и
хвъргачката в другата леко се приближи към кремавия жребец, като се
опитваше да застане между него и стадото, докато жената се
приближаваше към кобилите, решена да се добере до Уини.

Докато си пробиваше път към кобилата, няколко коня спряха да
пасат и вдигнаха глави, но не гледаха нея. Внезапно тя изпита
чувството, че нещо не е наред. Обърна се да види Джондалар и видя
тънък стълб дим, после още един. Беше усетила първо миризмата.
Поляната от суха трева гореше на няколко места. Изведнъж видя
няколко фигури, които тичаха към конете с факли в ръце. Гонеха
конете към края на поляната, към стръмния склон зад ръба на скалата,
а Уини беше сред тях!

Конете започваха да изпадат в паника, но в общия шум й се
стори, че чува познато цвилене да идва от друга посока. Погледна на
север и видя Рейсър, който влачеше и въжето си. Ах, защо се отвърза
точно сега! А и къде беше Джондалар? Въздухът миришеше не само на
пушек. Тя усети напрежение и заразителен страх откъм конете, когато
те побягнаха от огъня.

Конете се щураха около нея, а тя вече не виждаше Уини. Рейсър
бързо тичаше, обхванат от паника. Тя изсвири високо и силно и скочи
към него. Той леко забави и се обърна към нея, но ушите му бяха
опънати назад, а очите му блуждаеха от страх. Изцвили и се изправи на
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задните си крака сред устремените в бяг коне. Въжето му опари ръцете
й, когато Айла го сграбчи, но успя да го задържи, и когато предните му
крака отново докоснаха земята, тя сграбчи шията му и се метна върху
него.

Рейсър пак се изправи на задните си крака. Айла едва не падна,
но успя да се, задържи на гърба му. Страхът още владееше коня, но той
беше свикнал да има товар на гърба си. Това го успокояваше, както и
познатата му жена. Затича по-спокойно, но за нея беше трудно да
управлява коня, дресиран от Джондалар. Макар че беше яздила Рейсър
няколко пъти, знаеше и условните знаци за него, тя не беше свикнала
да управлява кон с юзда или въже. Джондалар използваше и двете с
еднаква лекота, а и конят познаваше уверената ръка на своя ездач. Той
не откликна добре на нервните й команди, но тя едновременно се
опитваше да успокои него и да открие Уини, от което се напрягаше
допълнително.

Конете тичаха, скупчиха се всичките около нея, цвилеха,
пръхтяха, пищяха и изригваха страх през ноздрите си. Тя изсвири още
веднъж, високо и пронизително — не беше сигурна колко далеч се
чува, а желанието на конете да избягат беше непреодолимо.

Внезапно в мъглата от прах и дим видя как един кон забавя
бягането, опитва се да се обърне и да се отскубне от напора на
паникьосаните коне, префучаващи и предаващи му своя страх от
огъня. Макар че кожата му беше с цвета на задушливия пушек, Айла
позна Уини. Изсвири отново, за да я окуражи, и видя своята прекрасна
мила кобила да спира нерешително. Инстинктът да препусне със
стадото беше много силен, но това изсвирване за нея винаги беше
означавало безопасност, сигурност, обич, а тя не беше и чак толкова
изплашена от огъня. Миризмата на огъня за нея беше сигнал само за
присъствие на хора наблизо.

Айла видя как Уини остава на място, докато другите коне
префучаваха край нея или я блъскаха, макар че се опитваха да я
заобиколят. Жената пришпори Рейсър. Кобилата тъкмо се заизвръща
към нея, когато един светъл кон изплува като че ли от праха. Големият
водач на стадото се опита да я насочи с главата си, като
предупредително цвилеше към Рейсър — дори в паниката си се
опитваше да предпази новата кобила от младия жребец. Този път
Рейсър му отвърна, после направи висок скок, удари земята с копита и
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се втурна към едрия кон, като във възбудата си забрави, че е твърде
млад и неопитен да се бие с един кон в силна възраст.

Тогава жребецът внезапно се подплаши от нещо, изцвили и
отстъпи. Уини тръгна, Рейсър се втурна, за да я изпревари. Стадото се
струпваше все по-близо до ръба на скалата, там, където зееше
сигурната смърт при падането, а кобилата с цвят на узряла ръж и
младият кафяв жребец с жената върху него бяха увлечени от стадото и
не можеха да се отскубнат! С жестока решимост Айла рязко дръпна
Рейсър да спре пред майка си. Той изцвили, в паниката си искаше да
тича заедно с другите коне, но го задържа контролът на жената над
него и командите, които беше приучен да изпълнява.

Сега всички коне ги отминаха. Уини и Рейсър стояха, треперещи
от страх, докато стадото се стопяваше и изчезваше през ръба на
скалата. Айла изтръпна от отекващите оттам звуци, цвилене, пръхтене,
безпомощност, докато накрая се вцепени от настъпилата тишина.
Уини, Рейсър и тя самата можеха да са там. Пое дълбоко дъх и се
огледа за Джондалар.

Не го видя. Огънят се движеше на югозапад; откъм югозападния
ръб на скалата духаше вятър — но пламъците бяха свършили работата
си. Тя се огледа във всички посоки — Джондалар го нямаше никъде.
Айла и двата коня бяха сами сред димящото поле. Тя изпита страх и
тревога сви гърлото й. Какво ли му се е случило?

Смъкна се от Рейсър и все още държейки въжето му в ръката си,
леко скочи на гърба на Уини, после пак погледна към мястото, където
се бяха разделили. Огледа внимателно наоколо, потърси някакви следи,
но земята беше покрита само с отпечатъци от конски копита. После й
се мярна нещо и тя се втурна да види какво е. Сърцето й биеше в
гърлото, докато вдигаше копиехвъргача на Джондалар!

Когато огледа по-отблизо, видя стъпки — очевидно на много
хора, но сред тях биеха на очи големите следи от ботушите на
Джондалар. Беше ги виждала толкова много пъти в лагерите, им за
нощуване, че не беше възможно да греши. После видя тъмно петно на
земята. Докосна го. Отдръпна пръста си — на върха му имаше кръв!

Очите й се разшириха от ужас. От мястото, където стоеше
неподвижно, за да не заличи някоя следа, тя внимателно се огледа
наоколо, като се опитваше да сглоби събитията и да проумее какво
всъщност се е случило. Беше опитна следотърсачка, така че за
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набитото й око скоро стана ясно, че някой е ранил Джондалар и го е
влачил нанякъде. Повървя малко по следите на север. После се огледа,
за да види отново следите, яхна Уини, като водеше неотклонно и
Рейсър, и тръгна на запад, за да вземе и раницата.

Докато яздеше на запад намръщена, една дълбока бръчка
показваше гнева й, но все пак тя обмисляше нещата и търсеше
решение. Някой е ранил Джондалар и го е завлякъл някъде, но никой
нямаше право да постъпва така. Може би тя не разбираше съвсем
добре нравите на Другите, но точно в това беше абсолютно сигурна.
Все още не знаеше как, но щеше да си го върне.

Успокои се, когато видя раницата, все още подпряна на скалата,
където я бяха оставили. Изсипа всичко и я направи така, че Рейсър да
може да я носи, после отново сложи нещата вътре. Сутринта беше
оставила тук и пояса си — видя й се твърде тежък за носене. Сега го
вдигна и заразглежда острия кинжал за церемонии, който още беше на
него; внезапно притисна пръст към върха му. Едва сега, гледайки
малката червена капка кръв, почти се разплака и осъзна истината:
отново беше сама. Някой беше й отнел Джондалар!

Рязко постави пояса на кръста си и затъкна в него кинжала, ножа,
брадвичката и ловните оръжия. Това нямаше да е задълго! Натовари
палатката на гърба на Рейсър, а спалните кожи сложи при себе си. Кой
можеше да каже какво ще е времето? Остави си и един мях вода. После
извади питка от храната за път и седна на скалата. Не толкова, защото
беше гладна, а понеже искаше да запази силите си, щом се налагаше да
тръгне по следите и да намери Джондалар.

Другата болезнена тревога, освен тази за мъжа, беше за Вълчо.
Не можеше да тръгне да търси Джондалар, докато не намери вълка.
Той беше нещо повече от животно за компания, което обичаше —
можеше много да й помогне и при вървенето по следата. Надяваше се
той да се появи преди мръкнало и се чудеше дали да не се върне назад
да го потърси. Макар и да не я свърташе, реши, че е по-добре да чака
тук.

Опита се да обмисли всички възможни действия, но не успя.
Самият факт — да раниш някого и да го отвлечеш — беше толкова
враждебен, че мисълта й не можеше да го отмине и да продължи
нататък. Изглеждаше възможно най-неразумната и нелогична
постъпка.
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Слабо скимтене и ръмжене отвлече мислите й. Обърна се и видя
вълка да тича към нея, явно щастлив, че я е настигнал. Изпита огромно
облекчение.

— Вълчо! — извика радостно. — Браво! Ти си тук, и то по-рано
от вчера. По-добре ли си? — След нежното посрещане тя го прегледа
внимателно и с радост откри, че въпреки пукнатата му кост поне няма
голяма подутина, а и той изглеждаше по-добре.

Реши да тръгнат веднага, за да поемат следата, докато още е
светло. Завърза Рейсър за ремъка, с който беше прикрепила към гърба
на Уини една завивка от кожа, после възседна кобилата. Подкани
Вълчо да я следва. По следата стигнаха до мястото, където беше
видяла отпечатъците от стъпките на Джондалар и петното кръв. Сега
то беше потъмняло. Слезе и отново огледа всичко.

— Трябва да намерим Джондалар, Вълчо! — каза тя. Животното
я погледна внимателно и разбиращо.

Тя се наведе и огледа една по една стъпките, като се опитваше да
си представи хората, за да може да прецени приблизително къде може
да са сега и да запомни размера и формата на стъпките им. Вълкът
чакаше и я гледаше, усещайки нещо необичайно и важно. Накрая тя
посочи кървавото петно.

— Някой е ранил Джондалар и го е отвлякъл. Трябва да го
намерим.

Вълкът подуши кръвта, после помаха опашка и изръмжа.
— Това е стъпката на Джондалар — каза тя, като сочеше

изпъкващия сред другите голям отпечатък. Вълчо отново подуши,
после я погледна, като че ли в очакване на следващия знак от нея.

— Ето тези са го отвлекли! — каза тя, като показваше останалите
отпечатъци.

После се изправи и тръгна към Рейсър. Взе копиехвъргача на
Джондалар от багажа и коленичи до вълка, за да може той да го
подуши.

— Вълчо! Трябва да намерим Джондалар! Някой го е отвлякъл,
но ние ще го намерим!
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Джондалар бавно дойде в съзнание, но предвидливостта му го
накара да остане неподвижен, докато разбере какво не е наред — беше
сигурен, че има нещо. Главата му се въртеше. Отвори съвсем леко очи.
Светлината беше слаба, но достатъчна, за да види студената, утъпкана
кал, върху която лежеше. Усещаше нещо сухо и спечено по лицето си,
но когато се опита да се изправи и да види какво е, усети, че ръцете му
са вързани отзад. Краката му също бяха вързани.

Изтъркаля се на една страна и се огледа. Беше в някакво малко
кръгло помещение, нещо като дървен сандък, покрит с кожи, който
обаче очевидно се намираше в нещо по-голямо. Нямаше звук от вятър,
никакво течение, никакво клатене на кожите, каквото обикновено има,
когато са навън; макар че беше хладно, студът не беше силен. Чак сега
усети, че кожената му туника не е върху него.

Джондалар с мъка седна. Прониза го трескава тръпка. Проряза го
остра болка в лявото слепоочие. Спря да се движи, когато чу гласове
наблизо. Две жени говореха на непознат език, макар че отделни думи
му прозвучаха като на езика на Мамутои.

— Ей! Буден съм — обади се той на езика на ловците Мамутои.
— Ще дойде ли някой да ме развърже? Няма нужда от тези въжета.
Сигурен съм, че има някакво недоразумение. Нямам лоши намерения.

Гласовете замлъкнаха. После пак заговориха, но нито някой му
отговори, нито дойде.

Джондалар лежеше и се опитваше да си спомни как е попаднал
тук, какво е могъл да направи, та някой да го върже. Знаеше, че хората
завързват другите само ако се държат като диваци или се опитват да
наранят някого. Спомни си голяма огнена стена — и коне, които тичат
към ръба на скалата в края на полето. Сигурно хората са преследвали
конете и тогава са го заловили.

После си спомни, че Айла яздеше Рейсър, но трудно го владееше.
Чудеше се как жребецът е попаднал сред стадото, като той самият го
беше завързал за храстите.
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В онзи миг той се уплаши, че жребецът може да се поддаде на
стадния си инстинкт и да последва останалите коне към ръба,
отнасяйки и Айла. Спомни си, че се затича към тях със заредено в
копиехвъргачката копие. Въпреки голямата си обич към жребеца
нямаше да допусне той да отнесе жената в пропастта. Това беше
последното, което си спомняше — освен болезнения спомен за острото
пронизване, преди всичко да потъне в мрак.

„Някой сигурно ме е ударил с нещо — помисли си. — Ударът
трябва да е бил силен, защото не помня как са ме довели тук, а главата
още ме боли. Дали мислят, че съм попречил на лова им?“ Когато за
пръв път срещна Джерен и неговите ловци, ситуацията беше подобна.
Той и Тонолан съвсем случайно се бяха врязали в стадо коне, което
ловците гонеха към един капан. Но след като премина гневът му,
Джерен разбра, че не е било нарочно и станаха приятели. „Аз не съм
провалил лова на тези хора, нали?!“

Отново се опита да седне. Обърна се на една страна, сгъна
колене, после се напрегна да се претърколи до седнало положение.
Необходими бяха няколко опита и от усилието главата му отново се
завъртя, но накрая успя. Седеше със затворени очи, като се надяваше
болката да отмине. Но когато тя намаля, го обзе тревога за Айла и
животните. Дали Уини и Рейсър бяха паднали в пропастта заедно със
стадото? Дали Айла е била на Рейсър?

Мъртва ли е? Усети как сърцето му лудо блъска от страх само
при мисълта за това. Дали бяха загинали — и Айла, и конете? А
Вълчо? Когато ранен се добере до полето, няма да намери никого.
Джондалар си го представи как души наоколо, опитва се да поеме
следа, а тя не води наникъде. Както е ранен, дали ще може да си набавя
храна? Ще му бъде мъчно и за Айла, и „глутницата им“ — не е
свикнал да живее сам. Как ли ще се справи? А какво ще стане, ако
попадне на глутница диви вълци? Ще успее ли да се опази?

Никой ли няма да дойде? „Имам нужда от глътка вода —
мислеше Джондалар. — Не може да не са ме чули. Освен това съм
гладен, но най-вече съм жаден.“ Жаждата го влудяваше!

— Хей, има ли някой? Жаден съм. Не можете ли да дадете на
човек глътка вода? — изкрещя. — Що за хора сте? Завързвате човек и
дори не му давате вода!
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Никой не отговори. След като извика още няколко пъти, реши да
пази дъха си. От викането само ожадняваше повече, а главата го
болеше. Помисли си да легне пак, но толкова трудно бе успял да седне,
че не беше сигурен дали втори път ще успее.

Времето минаваше и той започваше да става все по-сърдит. Беше
слаб, имаше лека треска и съвсем живо си представяше най-лошото.
Реши, че Айла е мъртва, а също и двата коня. Като мислеше за Вълчо,
си представяше как горкото животно се скита само, ранено и негодно
за лов, търси Айла и е прицел за всички диви вълци, хиени или другия
зверове… а може би това е по-добре, отколкото да умре от глад.
Чудеше се дали ще го оставят да умре от жажда, а после започна да
мечтае да стане така, щом любимата му жена я няма вече. Постави се
на мястото на вълка и реши, че те двамата, последните останали
членове на необичайната им пътешественическа група, скоро също ще
си отидат от света.

Стъпките на приближаващи се хора го извади от отчаянието.
Отместиха входа на малката клетка и през отвора, на светлината на
факлите, видя фигура на човек с разкрачени крака и с ръце на
хълбоците… Беше жена. Издаде остра заповед. Две жени влязоха и го
издърпаха навън. Подпряха го на колене пред нея, с вързани ръце и
крака. Отново му се виеше свят и той се приведе немощно към една от
жените. Тя го отблъсна.

Жената, която нареди да го издърпат навън, погледна към него и
се разсмя. Беше груб смях. Джондалар неволно трепна от страх. Тя му
каза няколко остри думи. Той не разбра, но се опита да се изправи и да
я погледне. Погледът му се замъгли и той залитна. Жената се намръщи,
издаде още няколко заповеди, после се обърна и излезе. Двете жени,
които го държаха, просто го пуснаха и я последваха заедно с още
няколко други. Раненият се строполи на земята.

Усети, че някой реже връзките на ръцете му, а после излива вода
по устата му. Почти се задави, но жадно се опита да погълне поне част
от нея. Жената, която държеше меха с вода, изрече няколко думи с
отвращение, а после хвърли съда към един възрастен мъж. Той се
приближи и го задържа до устните на Джондалар, после го намести
малко — не по-нежно, но с повече търпение, така че той да може да
пие.
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Преди още да беше задоволил напълно жаждата си, жената
нетърпеливо процеди през зъби някаква дума и мъжът отнесе водата.
След това тя дръпна Джондалар и го изправи на крака. Той залиташе
от слабост, докато тя го блъскаше напред към изхода и после сред
група други мъже. Беше студено, но никой не му предложи дреха, нито
развърза ръцете му, за да може да ги разтрие.

Обаче хладният въздух го посъживи и той забеляза, че ръцете и
на други мъже са завързани. Поогледа хората, сред които го бяха
хвърлили. Бяха на различна възраст: от млади мъже — почти момчета,
до съвсем възрастни. Всички бяха слаби, немощни, с износени, не по
мярка дрехи и сплъстени коси. Някои имаха нелекувани рани.

Джондалар се опита да заговори мъжа до себе си на езика
Мамутои, но той само поклати глава. Помисли си, че не го разбира, и
опита на Шарамудои. Мъжът обърна глава точно когато една жена с
копие влезе и го заплаши, като излая грубо някаква команда. Той не
разбра думите, но действията й бяха достатъчно красноречиви, и вече
не бе сигурен дали мъжът е отказал да говори, защото не го разбира,
или понеже не иска да говори.

Няколко жени с копия се разположиха между мъжете. Една от
тях изкрещя нещо и мъжете тръгнаха. Джондалар използва момента да
се огледа, за да разбере къде са. Селището, състоящо се от няколко
кръгли жилища, смътно му напомняше на нещо познато, което беше
странно, защото околността му бе съвсем чужда. После осъзна, че му
бяха познати жилищата. Приличаха на землянките на народа Мамутои.
Макар да не бяха съвсем същите, като че ли бяха строени по еднакъв
начин, вероятно от кости на мамути за основи и подпори, а отгоре
покрити със сламени покриви, замазани с глина.

Тръгнаха нагоре по хълма, откъдето Джондалар вече можа да
види по-надалеч. Наоколо се простираше тревиста степ или тундра —
равнини без дървета, замръзнала почва, която приличаше на сухата
гола лятна земя. Тундрата бе покрита само с ниски треви, но през
пролетта техните дребни цветчета придаваха цвят и красота и хранеха
мускусните бикове, сърните и елените и другите животни, които
можеха да ги смилат. Имаше също участъци тайга, с нискостеблени
вечнозелени дървета, така еднакви по височина, че върховете им като
че ли бяха подрязани с гигантско сечиво, и всъщност беше точно така:
ветрове с носените от тях ледени иглички или остри парченца льос
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подрязваха всяко връхче, което се осмеляваше да се издигне над
събратята си.

Докато се изкачваха, Джондалар забеляза стадо мамути, които
пасяха далеч на север, а малко по-наблизо — сърни и елени. Знаеше,
че тук бродят и коне — преследвани от хората — и се досети също, че
в топло време по тези места идваха бизони и мечки. Земята приличаше
повече на родното му място, отколкото на сухите тревисти степи на
изток — поне ако се съди по видовете растения, макар че общо
растителността беше различна, както вероятно и животните.

Долови движение вляво и се обърна достатъчно бързо, за да види
как един бял заек се стрелва по хълма, преследван от арктическа
лисица. Докато гледаше, големият заек внезапно се стрелна в друга
посока, покрай почти оголения скелет на един степен носорог и се
мушна в дупката си.

Където има мамути и носорози, мислеше той, има и пещерни
лъвове и други животни на стада, може би хиени, и със сигурност
вълци. Има много животни с хубави кожи, а и храна за тях. Това е
богата земя. Правенето на такива преценки беше негова втора природа,
както и за повечето хора. Живееха от земята, така че бяха необходими
внимателни наблюдения над нейните качества и запаси.

Когато групата достигна високо място на единия склон на хълма,
спряха. Джондалар погледна надолу и разбра, че ловците в тази област
имат едно голямо предимство. Не само можеха да виждат животните
отдалеч, а още големите и разнородни стада, които се скитаха тук,
трябваше да преминават през една теснина ниско долу, за да отидат до
водата. Сигурно беше много лесно да се ловува тук. Учуди се защо
тогава бяха тръгнали да преследват стадото чак до Голямата майка
река.

Някакъв тънък звук привлече вниманието му отново към
близката околност. Една жена с дълга, остра коса, започнала да
побелява, вървеше подкрепяна от две по-млади жени, олюляваща се и
потънала в ридания и дълбока скръб. Внезапно тя се освободи от
придружителките, коленичи и се хвърли върху нещо на земята.
Джондалар направи бърза крачка напред, за да види по-добре. Беше
по-висок от повечето мъже и с още няколко стъпки успя да разбере
причината за скръбта.
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Това очевидно беше погребение. На земята бяха положени трима
души, млади, всички около двадесетгодишни. Двамата от тях явно бяха
мъже — имаха бради. Най-едрият като че ли беше най-млад. Светлите
косъмчета по лицето му още бяха редки. Сивокосата жена ридаеше над
тялото на другия мъж, чиято кестенява коса и къса брада бяха по-
гъсти. Третият човек на земята беше висок, но по-слаб и нещо в тялото
и в начина, по който беше разположено, навеждаха на мисълта, че
може би е имал някакъв физически недъг. Не се виждаше окосмяване
по лицето, което отначало го заблуди, че е жена, но можеше да бъде и
висок млад мъж, който се е бръснел.

Подробното оглеждане на дрехите също не помагаше. Всички те
бяха облечени в панталони и широки туники, които скриваха
отличителните белези. Дрехите изглеждаха нови, но по тях нямаше
украси. Като че ли някой се стараеше те да не се различават по нищо в
другия свят и се беше опитал да ги направи анонимни.

Двете жени, които бяха подкрепяли сивокосата жена, я вдигнаха
почти насила, но без грубост, от тялото на младия мъж. После напред
излезе друга жена. Нещо в лицето й накара Джондалар да я погледне
по-внимателно. То беше изкривено по някакъв особен начин, странно
несиметрично: едната му страна като че ли беше сплескана назад и по-
малка от другата. Тя дори не се опитваше да го прикрие. Косата й беше
светла, може би сива, опъната назад и прибрана на главата.

Джондалар си помисли, че е почти на възрастта на майка му;
движеше се със същата грация и достойнство, макар че физически не
приличаше на Мартона. Въпреки леката деформация жената не беше
лишена от привлекателност, а лицето й събуждаше вниманието. Когато
се обърна към него, той се усети, че я е гледал втренчено, но тя първа
отклони поглед, и то много бързо, както му се стори. Когато започна да
говори, той разбра, че тя води траурната церемония. Трябва да е
Мамут, помисли си, жена, която влиза в контакт със света на духовете
— така Зеландониите наричаха такива хора.

Нещо го накара да се обърне към събраните хора. Една друга
жена го гледаше. Беше висока, доста мускулеста и с груби черти, но
красива, със светлокестенява коса и много интересни тъмни очи. Тя не
отклони поглед, когато той я загледа, а съвсем открито го огледа
преценяващо. Тя имаше външността и формите, които биха го
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привлекли, помисли си, но усмивката й го накара да се чувства
неловко.

После забеляза, че тя стои с разкрачени крака и ръце на
хълбоците, и изведнъж я позна: жената, която се беше изсмяла.
Прииска му се да се върне и да се скрие сред другите мъже, макар да
знаеше, че няма да успее. Не само беше една глава по-висок, но беше и
по-здрав и мускулест от тях. Щеше да бъде забележим, където и да
застанеше.

Церемонията беше доста небрежна, като че беше по-скоро
досадна формалност, отколкото тъжен, важен момент. Телата бяха
отнесени без погребални савани към един общ гроб едно по едно.
Докато ги вдигаха, Джондалар забеляза, че са меки и отпуснати.
Сигурно отскоро бяха мъртви. Все още не бяха се вкочанили и не
миришеха. Най-напред занесоха високото, слабо тяло, поставиха го по
гръб, посипаха с червена охра главата, и за негово учудване и
гениталиите — тази мощна, даваща живот област на тялото. Това
накара Джондалар да се зачуди дали наистина не беше жена. С
останалите две тела постъпиха по друг, още по-странен начин. Мъжът
с кестенявата коса беше поставен в общия гроб от лявата страна
спрямо Джондалар, но от дясната страна на първото тяло, с лице към
него. После сложиха ръката така, че да лежи върху посипаните с
червена охра гениталии на другото тяло. Третото почти захвърлиха в
гроба, с лице надолу, от дясната страна на първото. Върху другите две
глави също посипаха червена охра. Свещеният червен прах явно
служеше за предпазване, но кого предпазваше? И от какво? Той не
разбираше.

При зариването на гроба сивокосата жена отново се втурна
напред. Дотича до плиткия гроб и хвърли нещо вътре. Джондалар
видя, че са два каменни ножа и върховете на няколко копия от кремък.

Тъмнооката жена излезе напред, явно раздразнена. Тя издаде
някаква заповед към един от мъжете, като сочеше гроба. Той трепна,
но не помръдна. После жената-шаман застана отпред и започна да
говори, като клатеше глава. Другата жена пищеше срещу нея в гняв и
отчаяние, но жената-шаман не се отместваше и продължаваше да
клати главата си. Жената се отдръпна назад и я зашлеви силно по
лицето. Всички ахнаха, после гневната жена беше отведена от група
въоръжени с копия жени.
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Жената-шаман не обърна внимание на удара, дори не пипна
бузата си с ръка, макар че Джондалар виждаше разрастващата се
червенина дори отдалеч. Бързо запълниха гроба с примесена с въглени
и изсъхнали дървета пръст. Сигурно доста свещени огньове са
изгорили тук, помисли си той. Погледна надолу към пролома.
Прецени, че оттук беше много удобно с огън да се дават сигнали.

Веднага щом телата бяха заровени, накараха мъжете да се върнат
обратно на хълма и ги заведоха на място, заобиколено с висок плет от
подкастрени дънери на дървета, наредени едно до друго и завързани.
На едно място върху оградата бяха подпрени кости от мамут и
Джондалар се зачуди защо. Може би костите я крепяха. В това време го
отделиха от останалите и го върнаха в землянката, в преградената и
покрита с кожи клетка. Но при влизането той успя да види как е
направена. Твърдата рамка на клетката беше оплетена от тънки
дървени пръти. По-дебелата им част беше заровена в земята, а в
тънката им част бяха събрани и вързани заедно. Отвън беше изцяло
покрита с кожи, но кожата върху входа беше закрепена добре и имаше
места за здраво завързване.

Вътре той продължи да я оглежда. Клетката беше съвсем гола,
нямаше дори постелка за спане. Не можеше да стои прав, освен точно
в средата, но той се приведе и тръгна по края, докато я обиколи цялата
и разгледа най-подробно всяко местенце. Забеляза, че кожите са стари
и износени, някои доста напукани и дори прогнили на места, кърпени,
но грубо и като че съвсем набързо. Имаше и малки прорези, през които
можеше да вижда навън. Той седна на земята с лице към входа на
землянката, който беше отворен. Доста хора минаваха отпред, но
никой не влезе.

След малко му се доходи по малка нужда. С вързани ръце дори
не можеше да разтвори панталона си, за да се облекчи. Ако скоро не
дойдеше някой да го развърже, щеше да се подмокри. Освен това
китките му започваха да се зачервяват от триенето на въжетата.
Започваше да го обхваща яд. Това е абсурдно! Бяха отишли твърде
далеч!

— Ей, вие там! — изкрещя той. — Защо ме държите по този
начин? Като животно в капан?! Не съм сторил зло на никого. Искам да
ми освободите ръцете. Ако някой не ме развърже скоро, ще се напикая!
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— Изчака малко, после пак завика. — Има ли някой там, отвън? Елате
и ме развържете. Що за хора сте вие?

Изправи се и се подпря на клетката. Беше здраво направена, но
поддаде леко. Той отстъпи назад, прицели се с рамо и се затича срещу
нея, като се опитваше да я счупи. Тя поддаде малко повече и той я
блъсна отново. Отстъпи отново назад, готов да удари пак, и тогава се
чуха гласове на хора, които тичешком влязоха в землянката.

— Крайно време беше някой да дойде. Пуснете ме оттук!
Пуснете ме да изляза, веднага! — завика той.

Чу как някой отключва клетката. После кожата от входа се
отмести и той видя няколко жени с копия, насочени към него.
Джондалар не им обърна внимание и се втурна навън през вратата.

— Развържете ме! — каза той, като се обърна така, че да видят
ръцете му на гърба. — Махнете тези въжета!

Възрастният мъж, който му беше помогнал да пие вода,
пристъпи напред.

— Зеландониите!… Ти… много… далеч — каза той, като си
припомняше думите с голяма трудност.

Джондалар не беше усетил, че в яда си говори на родния си език.
— Ти говориш Зеландониите? — обърна се изненадан към мъжа,

но належащата му нужда припомни за себе си. — Кажи им да махнат
тези въжета, преди да съм се подмокрил.

Мъжът каза нещо на една от жените. Отговори му с клатене на
глава, но той й повтори. Най-после тя извади нож от ножницата на
кръста си и даде команда на останалите жени да го заобиколят с
копията, а тя мина пред тях и му махна да се приближи. Той се обърна
с гръб към нея и я зачака да пререже връзките на ръцете му. Необходим
им е добър майстор за кремъка, не можа да не помисли, този нож е
доста тъп.

След, както му се стори, цяла вечност, усети как въжетата
паднаха. Веднага посегна да разтвори панталона си и под напора на
нуждата, забравил всякакво притеснение, се приготви и се заоглежда
за някой ъгъл. Но жените с копията около него не помръдваха. Гневен
и предизвикателен, той нарочно се обърна с лице към тях и с въздишка
на облекчение се изпика.

Гледаше ги предизвикателно, докато жълтата струя бавно
изтичаше и облекчаваше корема му, като вдигаше пара върху студената
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земя и издаваше остра миризма. Жената, която командваше, беше
ужасена, макар че се опитваше да не го показва. Две жени обърнаха
глави, а останалите гледаха така, сякаш никога преди не бяха виждали
мъж да прави това. По-възрастният мъж се опитваше да скрие смеха
си, макар че очевидно се наслаждаваше на ситуацията.

Когато свърши, Джондалар затвори панталона си и се изправи
пред своите мъчителни, решен да не им позволи повече да го вържат.
Обърна се към мъжа:

— Аз съм Джондалар от Зеландониите, сега съм на
Пътешествие.

— Пътешестваш далеч, Зеландониите. Може би… прекалено
далеч.

— Пътувал съм и по-надалеч. Миналата зима прекарах при
Мамутоите. Сега се връщам у дома.

— Така и помислих, като те чух да говориш одеве — каза
старият мъж на езика, който говореше по-добре. — Тук има няколко
души, които добре разбират езика на ловците на Мамут, но Мамутои
обикновено идват от север, а ти дойде от юг.

— Щом си ме чул да говоря, защо не дойде? Тук има някакво
недоразумение. Защо ме държахте вързан?

Старият мъж поклати глава, както се стори на Джондалар, тъжно.
— Много скоро ще разбереш, Зеландониите.
Внезапно една жена ги прекъсна с гневни думи. Старият мъж се

присви и се заоттегля към вратата.
— Чакай, не си отивай. Ти кой си? Кои са тези хора? И коя е

жената, която им нареди да ме доведат тук? — питаше пленникът.
Старият мъж спря и го погледна:
— Е, наричат ме Ардемун. Хората са Сармунаи. А жената е…

Атароа.
Джондалар не разбра ударението в името на жената.
— Сармунаи? Къде съм чувал това име преди… чакай…

спомних си. Ладуни, водачът на Лосадунаи…
— Ладуни е водач? — учуди се Ардемун.
— Да. Той ми каза за Сармунаи, когато пътувахме на изток, но

брат ми не искаше да спираме — отговори Джондалар.
— Добре, че не сте спрели… и много лошо е, че сега си тук.
— Защо?
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Жената, която командваше копиеноските, отново ги прекъсна с
рязка заповед.

— Някога аз бях Лозадунаи. За нещастие тръгнах на
Пътешествие — каза възрастният мъж на излизане от землянката.

Щом той излезе, командващата се обърна с няколко строги думи
към Джондалар. Той се досети, че иска да го заведе някъде, но реши да
се преструва на не разбрал.

— Не те разбирам. По-добре извикай Ардемун да се върне.
Тя отново му каза нещо, още по-ядосано, после го бодна с

копието си. Струйка кръв потече по ръката му. Очите му гневно
заблестяха. Докосна порязаното, после погледна окървавените си
пръсти.

— Това не беше необх… — започна.
Тя го прекъсна още по-гневно и си тръгна. Другите жени го

заобиколиха с насочени оръжия. Подбутнаха го да върви след нея. Той
се разтрепери от студа навън. Минаха покрай ограденото с жив плет
място и макар че не успя да види добре, той усещаше, че отвътре го
наблюдават. Всичко това го озадачи. Понякога в такива места затваряха
животни, за да не избягат. За животни — да, но защо така правеха и с
хора. И колко ли души има вътре?

„Мястото не е много голямо — мислеше той, — не може да са
много.“ Представи си колко труд е бил нужен, за да се направи такава
дървена ограда. По хълма не растяха кой знае колко много дървета.
Преобладаваха храстите. Дърветата за оградата е трябвало да се
довлекат от равнината. Трябвало е да ги отсекат, да окастрят клоните,
да ги качват по хълма, да копаят дълбоки дупки, за да ги сложат прави,
да приготвят въжета и връзки, а после да ги завързват. Защо ли тези
хора полагаха такъв тежък труд за нещо, което имаше толкова малък
смисъл?

Отведоха го в едно тясно заливче, доста замръзнало. Там Атароа
и още няколко жени надзираваха млади мъже, които пренасяха големи
тежки кости от мамут. Мъжете изглеждаха полумъртви от изтощение и
той се учуди откъде вземат сила за тежката работа.

Атароа го измери с поглед от горе до долу и обратно — само с
това отбеляза присъствието му, после го забрави. Джондалар чакаше,
все още го учудваше странното поведение на тези хора. След малко
усети хлад и започна да се движи наоколо, подскачаше и удряше
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ръцете си една в друга, за да се позатопли. Все повече и повече се
ядосваше на цялата тази глупава ситуация и накрая реши да не остава
тук нито миг повече — обърна се и тръгна. В землянката поне нямаше
да го духа студеният вятър. Внезапното му тръгване изненада
пазачките, а когато те насочиха копията си към него, той само ги
отблъсна и продължи да върви. Чу викове, но не им обърна внимание.

Все още му беше студено, когато влезе в землянката. Озърна се
за нещо, с което да се сгрее, отиде до кръглата клетка, отпори една
кожа и се уви в нея. В този миг няколко жени нахълтаха с насочени
напред копия. Жената, която го беше убола, вървеше с тях явно
побесняла. Тя замахна към него с копието си. Той се дръпна настрани и
посегна да го сграбчи, но един дрезгав зловещ смях накара всички да
спрат.

— Зеландониите! — изхриптя Атароа, после каза нещо, което
той не разбра.

— Тя иска да излезеш — преведе му Ардемун. Джондалар не
беше видял кога е влязъл. — Смята, че си умен, прекалено умен.
Мисля, че иска да отидеш там, където всичките жени ще могат да са
около теб.

— А ако не искам да изляза? — попита той.
— Най-вероятно ще нареди да те убият. — Думите дойдоха от

една жена на превъзходен Зеландонии, без следа от акцент! Джондалар
отправи изненадан поглед към говорещата. Тя беше шаманът! — Ако
излезеш, Атароа може би ще те остави да живееш още. Ти си я
заинтригувал, но може и да те убие.

— Защо? Какво съм й направил?
— Ти си заплаха за нея.
— Заплаха? Никога не съм я заплашвал.
— Заплашваш властта й. Ще иска да те накаже за назидание.
Атароа ги прекъсна и макар че Джондалар не я разбираше, ядът

й като че ли беше насочен към жената-шаман. Нейният отговор беше
кротък, но в него нямаше страх. След това тя отново му заговори:

— Искаше да знае какво ти говоря. Казах й.
— Кажи й, че ще изляза навън.
Когато й преведоха думите му, Атароа се засмя, каза нещо и се

отправи навън.
— Какво каза тя?
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— Каза, че точно това е очаквала от теб. Мъжете са готови на
всичко за още няколко удара на сърцето си в жалкия си живот.

— Може би не на всичко — каза Джондалар и тръгна, но се
обърна към жената-шаман:

— Как се казваш?
— Наричат ме Сармуна.
— Така и очаквах. Къде си научила моя език толкова добре?
— Живях при твоя народ известно време. Това е дълга история.
Той очакваше на свой ред тя да го попита за него, но Сармуна

просто обърна гръб. Тогава той сам й каза:
— Аз съм Джондалар от Деветата пещера на Зеландониите.
Очите й се разшириха от учудване:
— Деветата пещера?
— Да — потвърди. Щеше да продължи да й разказва, но изразът

на лицето й го спря, макар че не можеше да го изтълкува съвсем ясно.
След миг лицето й отново не говореше нищо и той се запита дали не
си е въобразил.

— Тя чака — каза Сармуна и напусна землянката.
Навън Атароа седеше на покрита с кожа пейка, издигнат върху

платформа от земя, изкопана от пода на голямата полуподземна
землянка зад нея. Намираше се отвъд оградената площ и докато
вървеше към нея, Джондалар отново усети погледите на затворените
там хора.

Когато се приближи, видя, че Атароа е седнала върху кожа от
вълк. Качулката на връхната й дреха също беше поръбена с вълча кожа,
а около врата си беше увила огърлица от остри вълчи зъби, но имаше и
няколко зъба от пещерна мечка. Държеше гравиран жезъл, подобен на
Говорещия жезъл, който Талут използваше, когато имаше важни
въпроси или спорове за решаване. Такава пръчка помагаше разговорът
да се води сериозно и по ред. Който я държи, има право да говори, а
когато някой друг има нещо да казва, трябваше първо да попита
Говорещия жезъл.

Имаше още нещо познато в жезъла, който тя държеше, макар че
той още не беше сигурен кое точно. Дали гравюрите? Изобразяваха
седнала жена, от която излизаха концентрични кръгове, подобни на
гърди и корем, и странна триъгълна глава, с тясна брадичка и
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загадъчно лице. Не приличаше на гравюрите на Мамутои, но имаше
чувството, че я е виждал преди.

Жените бяха около Атароа. Имаше и други, които той не беше
забелязал преди — стояха наблизо и само няколко от тях бяха с деца.
Тя задържа погледа си върху него, преди да заговори. Ардемун,
застанал от едната й страна, започна да превежда на Зеландонии.
Джондалар искаше да предложи да говорят на Мамутои, но Сармуна го
изпревари, каза нещо на Атароа, после се обърна към него:

— Аз ще превеждам.
Атароа каза нещо, което разсмя жените около нея, но Сармуна не

го преведе; само отбеляза:
— Това беше за мен.
Седящата жена заговори, този път на Джондалар.
— Сега говоря от името на Атароа — каза му като начало. —

Защо дойде тук?
— Не дойдох доброволно. Довлякоха ме тук, вързан — заговори

той, а тя превеждаше едновременно с него. — Аз правя своето
Пътешествие. По-точно правех. Не разбирам защо бях вързан. Никой
не си направи труда да ми каже.

— Откъде идваш? — попита Атароа, без да обръща внимание на
забележките му.

— Миналата зима прекарах при Мамутои.
— Лъжеш! Ти дойде от юг.
— Дойдох съвсем от друга посока. Исках да посетя мои роднини,

които живеят близо до Великата майка река, в южния край на
източните планини.

— Пак лъжеш! Зеландониите живеят много на запад оттук. Как
можеш да имаш роднини на изток?

— Не лъжа. Пътувах с брат ми. За разлика от Сармунаи народът
Шарамудои ни посрещна с добре дошли. Брат ми се ожени за жена от
тях. Те са мои роднини чрез него.

Изпълнен с възмущение, Джондалар продължи — все пак сега за
първи път можеше да говори пред някого, който го слушаше:

— Не знаеш ли, че хората имат право да преминават, когато
правят Пътешествие? Повечето народи ги посрещат гостоприемно.
Разговарят, разказват си историите, споделят с тях. Но не и тук! Тук ме
удариха по главата и макар и ранен, никой не се погрижи за мен. Никой
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не ми даде храна и вода. Кожената ми дреха изчезна и не си я получих
дори когато ме изкараха на студа.

Колкото повече говореше, толкова гневът му растеше. Бяха се
отнесли много лошо към него.

— Изведоха ме на студа и ме оставиха да стоя прав. Никой друг
народ през дългото ми Пътешествие не се е отнасял така с мен. Дори
животните в равнините деляха с мен пашата си, водата си. Що за хора
сте вие?

Атароа го прекъсна:
— Защо се опита да откраднеш месото ни?
Тя също беше раздразнена, но се стараеше да не го показва.

Макар да знаеше, че той говори истината, тя не обичаше да й се
говори, че стои по-ниско от някой друг, а особено това да става пред
нейния народ.

— Не се опитвах да открадна месото ви — остро й отвърна
Джондалар. Преводът на Сармуна беше толкова гладък и бърз, а той
толкова много искаше да продължи разговора, че почти забрави за
преводачката. Струваше му се, че говори направо на другата жена.

— Лъжеш! Видели са те да се втурваш с копие в ръка в стадото,
което ние преследвахме.

— Не лъжа! Опитвах се да спася Айла. Тя яздеше един от конете
и не можех да го оставя да отнесе и нея.

— Айла?!
— Не я ли видяхте? Тя е жената, с която пътувам.
Атароа се засмя.
— Пътуваш с жена, която язди коне? Ако ти не си пътуващ

дърдорко, си пропуснал призванието си. — Тя се наклони напред и
като насочи пръст към него за по-голяма убедителност, каза: —
Всичко, което наговори, е лъжа. Ти си крадец и измамник!

— Не съм нито крадец, нито измамник! Казах истината и не съм
откраднал нищо — отвърна й разпалено. Но в сърцето си не можеше
да я вини, че не му вярва. Ако никой не беше видял Айла, нямаше как
да повярват, че двамата са пътували, яздейки коне. Започна да се
тревожи, че никога не би могъл да убеди тази жена, че говори истината
и че се е намесил в техния лов без никаква преднамереност. Ако
можеше да проумее цялата сериозност на положението си, щеше да е
много по-притеснен.
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Атароа изучаваше високия, мускулест, красив мъж пред себе си,
увит в кожи, които беше откъснал от клетката си. Забеляза, че русата
му брада е малко по-тъмна от косата, а очите му, невероятно сини, бяха
смущаващи. Тя усети силно влечение към него, но силата на
собствената й реакция предизвика болезнените спомени, дълбоко
потискани с години, които доведоха до мощен, но изкривен отклик. Тя
никога нямаше да си позволи да бъде привлечена, от който и да е мъж,
защото чувствата й към него биха му дали власт над нея — а никога
повече нямаше да допусне някой, и особено мъж, да има власт над нея.

Тя беше взела неговата връхна дреха и го беше оставила да стои
на студа по същата причина, по която го беше лишила от храна и вода.
Когато бяха лишени от нещо, мъжете ставаха по-податливи на
управление. Докато още имаха силата да се съпротивляват, трябваше
да бъдат държани вързани. Но не и този мъж от Зеландониите — увит
в кожите, на които нямаше право, той не показваше никакъв страх!
Стои си просто така, и то толкова уверен в себе си!

Предизвикателно и упорито се осмелява да я критикува пред
всички, включително и пред затворените мъже. Не се свива, нито се
моли, нито бърза да й се подмаже, както направиха другите. Но беше
убедена, че той ще стигне и дотам, преди тя да го довърши. Беше
решила да го сломи. Ще покаже на всички как се отнася с такива мъже
и после… той ще умре.

„Но преди да го прекърша — помисли си, ще си поиграя  малко с
него. Освен това той е силен и ще ми е трудно да го  победя, ако реши
да се съпротивлява. Засега още изпитва подозрения, затова трябва да
приспя бдителността му. Ще  го накарам да се отпусне, за да стане по-
слаб. Сармуна  сигурно знае нещо.“ Тя повика шамана с ръка и й
заговори  тихичко. После погледна мъжа и се усмихна, но в усмивката 
й имаше толкова злоба, че по гръбнака му полазиха тръпки.

Джондалар застрашаваше не само водачеството й, но и  крехкия
свят, който нейното болно съзнание беше я подвело  да създаде. Той
заплашваше дори нейния слаб контрол над действителността.

— Ела с мен — каза Сармуна, когато се отдели от Атароа.
— Къде отиваме? — попита той, като тръгна до нея. Две  жени с

копия ги последваха.
— Атароа иска да лекуваме раната ти.
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Тя го заведе до едно жилище в другия край на селището, подобно
на землянката, до която седеше Атароа, но по-малко и с по-кръгъл
покрив. През малко коридорче се влизаше  до друг по-малък вход.
Джондалар трябваше да се наведе и  да върви със свити колене, докато
стигнаха три стъпала. Никой друг, освен децата не можеше лесно да
мине през  входа, но веднъж влязъл, можеше да се изправи спокойно.

Двете въоръжени жени останаха отпред.
Когато очите му посвикнаха с мрака вътре, на отсрещната стена

видя легло. Беше покрито с някаква бяла кожа — редките и
необичайни животни с бели кожи се смятаха за  свещени сред неговия
народ и както беше разбрал от  пътуванията си, това важеше и за много
други хора. От  гредите на покрива висяха разнообразни изсушени
билки, а  по стените имаше кошници и съдове с много други лекове.
Всеки мамут или Зеландонии би се чувствал тук като у дома си с едно
изключение: сред повечето народи огнището или  домът на Този, който
служи на Майката беше ритуално  място, или поне свързано с такова, и
имаше доста празно пространство за посетителите. А тук мястото не
беше привлекателно, нито достатъчно широко за дейността и за 
посетителите. Създаваше чувство за затвореност и тайнственост.
Джондалар разбираше, че Сармуна живее сама и в нейното царство
рядко влизат други хора.

Гледаше я как стъква огъня, добавя сух животински тор и
няколко клечки и налива вода в почернял съд, направен от стомаха на
животно, закачен върху рамка от кост. От една кошница на полицата
извади шепа изсушени билки и ги пусна в съда. Когато водата започна
да кипи, го постави направо върху пламъците. Такъв съд не можеше да
се запали, докато в него има течност.

Макар да не знаеше какво има вътре, Джондалар усети познат
аромат и кой знае защо, това го накара да мисли за дома. Внезапно
осъзна, че този аромат се носеше винаги от огньовете на
Зеландониите. Използваха такава отвара за промиване на рани и
порязвания.

— Говориш нашия език много добре. Дълго ли си живяла при
Зеландониите?

Тя го погледна и като че обмисляше отговора си.
— Няколко години.
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— Тогава знаеш, че Зеландониите са гостоприемни. Не разбирам
хората тук. Какво ли съм могъл да им сторя, че се отнасят така с мен?
Било ти е оказано гостоприемството на Зеландониите — защо не
обясниш на този народ правата за преминаване и вежливостта към
посетители? То е дори повече от вежливост, задължение е.

В отговор Сармуна му отправи само един язвителен поглед.
Той усещаше, че не се справя добре в ситуацията, но никак не

можеше да повярва, че последните събития наистина са му се случили
и някак по детски имаше нужда да обяснява непрекъснато как би
трябвало да стават нещата и да се опита да ги поправи. Реши да опита
пак.

— Чудя се, щом си живяла толкова дълго там, дали не си
познавала майка ми. Аз съм синът на Мартона… — Щеше да
продължи, но изражението на деформираното й лице го възпря. Шокът
й беше толкова силен, че лицето й се изкриви още повече.

— Ти си синът на Мартона, роден в огнището на Джоконан? —
най-после по-скоро отбеляза, отколкото попита тя.

— Не, това е брат ми Джохаран. Аз съм роден в огнището на
Даланар — мъжа, с когото тя заживя по-късно. Познаваше ли
Джоконан?

— Да — каза тя със сведен поглед, после се загледа в кожения
съд, който вече почти завираше.

— Тогава си познавала и майка ми? — Джондалар се развълнува.
— Щом си познавала Мартона, значи знаеш, че не съм лъжец. Тя не би
допуснала това за никое от децата си. Зная, че звучи невероятно —
дори аз не мога да го повярвам, ако не го знаех със сигурност — но
жената, с която пътувах, седеше на гърба на един от конете, които
преследвахте към ръба на скалата. Тя го беше отгледала от малко
жребче — той не беше от стадото. Сега дори не знам тя дали е жива.
Кажи на Атароа, че не лъжа! Трябва да намеря жената. Трябва да
разбера дали е жива!

Прочувствената му реч не пробуди нищо у жената. Тя дори не
вдигна поглед от съда с врящата вода, която разбъркваше. Но за
разлика от Атароа тя не се съмняваше. Една от жените ловци й беше
разказал, че е видял жена да язди един от конете; тя се страхуваше,
защото смяташе, че това е бил дух. Сармуна смяташе, че има нещо
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вярно в разказа на Джондалар, но не знаеше дали е реално или
свръхестествено.

— Познавала си Мартона, нали? — не спираше той, като
обикаляше около огъня, за да привлече вниманието й. Беше забелязал,
че тя реагира, когато се спомене майка му.

Когато го погледна, лицето й беше безизразно.
— Да, някога познавах Мартона. Изпратиха ме да ме обучават в

Деветата пещера на Зеландониите. Седни тук — каза му и премести
отново костената рамка над огъня, посегна за една мека кожа и се
обърна отново към него. Той потръпна, когато тя започна да промива
раната с приготвената обеззаразяваща отвара, но беше убеден, че
лекарството е добро. Беше се учила при неговия народ.

След като почисти раната, Сармуна я огледа внимателно.
— За малко си загубил съзнание, но не е сериозно. Ще зарасне от

само себе си. Може да имаш главоболие. Ще ти дам нещо за него.
— Не, сега не ми трябва нищо. Само съм жаден. Искам само

малко вода. Да пия ли от меха? — Стана и посегна към големия съд, от
който тя беше сипала за отварата. — После ще ти го напълня, ако
искаш. Има ли чаша?

Тя се поколеба, после свали чаша от една полица.
— Откъде да напълня меха? — попита я, след като се напи. —

Има ли някое подходящо място наоколо?
— Не се безпокой за водата.
Той се приближи и я погледна отблизо. Разбра, че няма да го

остави да се движи свободно, дори и за вода.
— Не се опитвахме да уловим конете, които вие преследвахте.

Дори и да беше така, Атароа трябваше да знае, че ще предложим нещо
в замяна. Макар че, след като цялото стадо се преби от скалата, и така
месото щеше да е достатъчно. Сармуна, трябва да отида да я потърся.

— Обичаш я, нали? — попита тя.
— Да, обичам я. Видя как отново изражението й се смени. В

погледа й имаше горчивина, но и нещо по-меко. — Отивахме при моя
народ, за да заживеем там двамата заедно, а освен това трябва да кажа
на майка ми за смъртта на по-малкия ми брат, Тонолан. Тръгнахме
заедно, но той… умря. Тя ще страда много. Тежко е да загубиш дете.

Сармуна само кимна.
— А погребението? Какво се е случило с тези младежи?



137

— Не бяха много по-млади от теб, достатъчно големи бяха, за да
вземат сами погрешни решения.

Джондалар усети, че нещо я притеснява.
— Как умряха?
— Яли са нещо, което не е трябвало.
Джондалар не й повярва, но преди да успее да продължи, тя му

подаде кожите да се наметне и го заведе при двете жени, които пазеха
на изхода. Те застанаха от двете му страни, но този път не го върнаха в
землянката. Оставиха го в оградения затвор, а вратата се отвори само
колкото да го пропусне вътре.
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Айла отпиваше чай, седнала до следобедния огън в лагера си и
рееше невиждащ поглед по околността. Когато спря тук, за да може
Вълчо да си почине малко, забеляза едно голямо скално образувание,
очертало се на северозапад на фона на синьото небе. Скоро
забележителният варовиков хълм се скри в мъгла и облаци, а и тя
престана да го забелязва — мислите й се насочиха навътре, към
тревогата за Джондалар.

Нейните умения на следотърсач и обонянието на Вълчо бяха
помогнали да намерят следата, за която тя беше сигурна, че е оставена
от хората, отвлекли Джондалар. След като послизаха известно време от
височините и пътуваха малко на север, се отклониха на запад по
посока на реката, която двамата бяха прекосили преди, но не я
достигнаха. Отново следите отиваха на север по реката и тук беше по-
лесно да се придържат към тях.

Първата нощ си направи лагер до едно поточе, а на другия ден
продължи по следата. Не беше сигурна колко души са, но някои от
стъпките вече й бяха съвсем познати. Сред тях обаче не се виждаха
големите отпечатъци на Джондалар и тя дори се чудеше дал и той е
още с тях.

После се сети, че от време на време нещо голямо е било слагано
на земята — под него тревата беше смачкана, а ако е било влажно,
имаше ясен отпечатък; спомни си, че го виждаше непрекъснато наред с
другите следи. Може да е било конско месо, размишляваше тя, защото
конете бяха подгонени да паднат от скалата и това месо явно е било
носено надолу.

После реши, че е възможно също да е бил човек, носен с някаква
носилка — а това едновременно я разтревожи и успокои.

Ако е трябвало да го носят, това означаваше, че не е можел да
върви сам, така че кръвта, която беше намерила, говореше за сериозно
нараняване; но, от друга страна, не биха си правили труда да го носят,
ако беше мъртъв. Тя заключи, че Джондалар още е жив, но е сериозно
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ранен и се надяваше да са го занесли някъде, където да го излекуват.
Но защо всъщност някой ще го ранява?

Независимо кой беше, преследваният от нея се движеше бързо, а
следата остаряваше и Айла знаеше, че изостава. Издайническите
следи, които й показваха посоката, не навсякъде се виждаха много
лесно и това я забавяше, а вече и Вълчо по-трудно държеше дирята. Тя
се съмняваше, че без него щеше да стигне дори дотук; особено трудно
беше по местата, където земята беше скалиста и тя не можеше да види
следи. Освен това не искаше да изпуска вълка от очи, за да не го
изгуби наново. Въпреки това се чувстваше напрегната от
необходимостта да бърза и беше благодарна, че днес той е по-добре.

Тази сутрин се събуди с добро предчувствие и се зарадва, като
видя му нетърпението да тръгват. Но следобед забеляза, че той започва
да се изморява. Реши да спре, да си направи чай и да го остави да си
почине, а конете да попасат.

Скоро след като тръгнаха, стигнаха до място, където реката се
разделяше на две. Досега беше прекосила лесно няколко малки потока,
но не беше сигурна дали ще успее да премине реката. От известно
време и следите се бяха изгубили, така че не знаеше дали да тръгне на
изток, или на запад. Известно време вървя на изток, луташе се да
намери следата, а после малко преди падането на нощта видя
недвусмислен знак накъде трябва да върви.

Дори и във вечерния сумрак разбра, че стърчащите от водата
пръчки не са случайно там. Бяха забити в дъното на реката близо до
няколко дървета край брега. От времето, прекарано при Шарамудои, тя
знаеше, че това е малко кейче, подготвено за воден съд. Айла започна
да се устройва за нощуване до него, после промени решението си. Не
знаеше нищо за хората, които преследваше, с изключение на това, че
са ранили Джондалар и са го отнесли със себе си. Не искаше такива
хора да я заварят неподготвена, докато спи и е съвсем беззащитна.
Затова си избра друго място — до един завой на реката.

Сутринта внимателно прегледа Вълчо, преди да влязат във
водата. Макар да не беше много широка, реката беше студена и
дълбока и той трябваше да плува. Раните му все още бяха
чувствителни на допир, но много по-добре, а и той нямаше търпение
да тръгнат — сякаш също гореше от нетърпение да намерят
Джондалар.
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Както и преди, Айла реши да бъде боса във водата, за да не
намокри ботушите и панталона си. Не искаше да губи време за сушене
на дрехи. За нейна изненада Вълчо влезе във водата без никакво
колебание. Вместо да пристъпва напред-назад, той направо скочи
вътре и се изравни с нея, като че и той държеше да не се губят един
друг от поглед.

Стигнаха на другия бряг. Докато животните се отръскваха от
водата, тя се отстрани, за да не я намокрят. Малко се безпокоеше за
вълка и го прегледа само за собствено успокоение, но той бодро се
отръска и веднага се залови да хване следата. Малко по-напред по
реката намериха водния съд, който бяха използвали хората, за да
пресекат водата — беше скрит сред храсти и дървета близо до реката.
Все пак от пръв поглед не можа да познае какво точно е това.

Беше предполагала, че хората ще използват лодка, подобна на
лодките на Шарамудои — красиво изработени, с грациозно издадени
носове и мачти, или поне като повечето сухоземни народи, някаква
удобна лодка като тяхната с Джондалар. Всъщност това, което Вълчо
откри, беше платформа от дървени трупи, а Айла не беше виждала сал.
След като се увери в неговото предназначение, тя оцени, че е хитро
измислено, макар и малко неудобно. Вълкът го душеше отвсякъде. На
едно място спря и леко зави.

— Какво има, Вълчо? — Айла отиде да погледне по-отблизо.
Видя тъмнокафяво петно на един от пъновете и усети как паниката я
обзема отново. Беше засъхнала кръв и може би бе кръвта на
Джондалар. Тя потупа главата на вълка.

— Ще го намерим! — каза му, повече, за да окуражи себе си,
отколкото него, макар че изобщо не беше сигурна дали ще го намерят
жив.

По-нататък следата вървеше сред висока суха трева, примесена с
храсталаци, и беше много по-ясна. Проблемът беше, че наоколо беше
толкова утъпкано и очевидно често минаваха оттук, че Айла се
съмняваше дали са на прав път. Но Вълчо вървеше напред и това
донякъде я успокояваше. На едно място той спря, сбърчи нос и оголи
зъби в почти безмълвно ръмжене.

— Какво има? А? Някой ли идва? — тихо го попита, като
придърпа Уини и Рейсър с всичкия багаж встрани от пътеката, смъкна



141

се от гърба на кобилата и се скри между двата коня. Клекна и прегърна
Вълчо през врата, за да го накара да мълчи.

Предположението й не я беше излъгало. Много скоро две млади
жени преминаха край тях, явно отивайки към реката. Тя нареди на
вълка да си стои на мястото и с пълзенето, научено някога за
преследване на месоядни животни, се запровира между тревите, скри
се зад един храст и започна да наблюдава.

Двете жени си говореха, докато изваждаха сала. Езикът не й
беше познат, съвсем леко напомняше Мамутои. Не го разбираше, но
долови една-две думи.

Жените пуснаха сала на вода, после издърпаха два дълги пръта
изпод дъното му. Завързаха единия край на навито въже за едно дърво,
после се качиха на сала. Докато едната гребеше с пръта, другата
управляваше с въжето. Когато стигнаха до по-спокойно място на
реката, започнаха да гребат срещу течението с двата пръта и стигнаха
до малкия док. С въжетата завързаха прътовете към сала, така че да
стърчат над водата, и скочиха върху забитите в дъното дънери. После
се затичаха по пътя, откъдето Айла току-що беше дошла.

Тя се върна при животните, обмисляйки какво да прави. Беше
сигурна, че жените ще се върнат скоро, но това можеше да е днес, или
утре, или дори след два дни. Тя искаше да намери Джондалар колкото
е възможно по-бързо, но не биваше да върви по тази пътека, за да не я
хванат. Смяташе, че в никакъв случай не бива да се среща с тях, преди
да е научила повече подробности. Най-после реши да потърси място,
където да се скрие, така че да може да ги наблюдава на връщане, без те
да я забележат.

Остана доволна, че не чака дълго. Следобед двете жени се
върнаха с още няколко души — всички носеха месо и насечени на
части коне. Движеха се изненадващо бързо въпреки товара си. Когато
наближиха, Айла видя, че сред тях няма нито един мъж. Всички ловци
бяха жени! Тя гледаше как товарят месото на сала, после гребат през
реката и управляват с въжето. След като разтовариха сала, те го скриха,
но оставиха въжето опънато през реката. Това я озадачи.

Пак се учуди, когато те бързо поеха по пътеката и почти се
скриха от погледа й. Тя изчака малко, после ги последва, но на голямо
разстояние.
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Джондалар се стъписа от това, което видя зад оградата.

Единствената покрита площ беше доста обширна, стабилна за
облягане, и предлагаше добър подслон от дъжд и сняг, а оградата пък
спираше вятъра. Нямаше огньове, имаше съвсем малко вода и никаква
храна. Хората тук бяха само мъже и на всички тях доста се бяха
отразили лошите условия за живот. Те започнаха да излизат от
подслона, за да го видят —  до един бяха слаби, мръсни и с нездрав
вид.

Всички бяха твърде леко облечени за това време на годината и
сигурно се скупчваха един до друг, за да се топлят.

Той разпозна един-двама, които бяха присъствали на
погребението, и се запита защо ли мъжете и момчетата бяха оставени
да живеят тук. Изведнъж няколко учудващи неща се сглобиха:
държанието на жените с копията, странния коментар на Сармуна,
закъснелия преглед на раната му, грубото отношение към него.

Изводът, който се налагаше, беше абсурден, но прозрението го
връхлетя с такава сила, че повече нямаше никакви съмнения. Беше
толкова очевидно, че се чудеше как е могъл да не проумее по-рано.
Жените държаха мъжете тук против тяхната воля!

Но защо? Беше такава разсипия да се държат по този начин хора
в бездействие, когато те можеха да влагат сили за общото
благосъстояние и полза на общността. Мислеше за преуспяващия
Лъвски бивак на Мамутои, с Талут и Толи, които организираха живота
и дейността там, така че да има полза за всички. Всеки даваше своя
принос, а им оставаше време и всеки да прави нещо по свое желание.

Атароа! До каква степен всичко това беше нейно дело? Тя
очевидно беше водачът на този Бивак. Ако не носеше цялата
отговорност за всичко тук, то поне беше твърдо решена да поддържа
сегашното състояние на нещата.

Тези мъже би трябвало да ловуват и да събират храна, мислеше
Джондалар, да копаят ями за хранилища, да правят нови подслони и да
поправят старите; да създават нещо, вместо да се трупат накуп, за да се
топлят. Без съмнение тези хора бяха излизали на лов за коне в края на
този сезон. Дали изобщо имаха събрана достатъчно храна за цялата
зима? И защо ходеха на лов толкова далеч, когато имат такава удобна
възможност да ловуват наблизо?
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— Ти си този, когото наричат мъжа Зеландонии — обади се един
от мъжете на Мамутои. Джондалар помисли, че е онзи със завързаните
ръце, с когото вървяха заедно до мястото на погребението.

— Да. Аз съм Джондалар от Зеландониите.
— Аз съм Ебулан от Сармунаите — каза другият, после добави

саркастично: — В името на Муна, Майката на Всичко, бъди добре
дошъл в кошарата, както Атароа обича да нарича това място. Тук
имената са други: Мъжкият бивак, Замразеният подземен свят на
Майката, Капанът за мъже на Атароа. Намери си място.

— Не разбирам. Защо вие… всичките сте тук?
— Това е дълга история, фактически всички бяхме подлъгани и

измамени по един или друг начин — отговори Ебулан. След това,
продължи с иронична гримаса: — Даже ни подлъгаха ние да построим
тази кошара, поне по-голямата част от нея.

— А защо просто не прескочите през стената и не я напуснете?
— И да попаднем на копията на Епадоа и нейните копиеноски?

— обади се друг.
— Оламун е прав. Освен това не знам колко от нас биха имали

сили за това — продължи мъжът. — На Атароа й харесва да сме
слаби… но има и по-лошо.

— По-лошо? — намръщи се Джондалар.
— Покажи му, Самодун — обърна се Ебулан към един висок,

мъртвешки слаб мъж със сива сплъстена коса и дълга брада, почти
цялата побеляла. Имаше изсечено лице с дълъг прав нос и гъсти
вежди, които подсилваха чертите на лицето му, но вниманието
привличаха най-вече очите му. Те бяха стряскащи, тъмни като на
Атароа, но вместо злост, в тях имаше древна мъдрост, тайнственост и
състрадание. Джондалар не съзнаваше какво точно улавя у него,
някаква издръжливост или кротко достойнство, но този мъж внушава
силен респект дори в това окаяно условие.

Старият мъж му кимна и го поведе към пейката. Когато
наближиха подслона, видя, че вътре има още няколко души. Когато се
наведе да влезе, го блъсна задушаваща смрад. Един мъж лежеше на
една греда, като че свалена от покрива, а завивката му беше една-
единствена дрипава кожа. Самодун я дръпна и пред очите на младия
мъж се разкри ужасяваща рана. Той изтръпна.

— Защо е тук този човек?
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— Копиеноските на Епадоа направиха това — отговори Ебулан.
— Сармуна знае ли? Тя може да му помогне.
— Сармуна! Ха-ха! Защо смяташ, че би направила нещо? —

обади се Оламун, който ги беше последвал заедно с другите. — Кой
мислиш, че е най-големият помощник на Атароа?

— Но тя почисти моята рана на главата ми — каза Джондалар.
— Тогава сигурно Атароа има някакви планове за теб — отвърна

Ебулан.
— Планове за мен? Какво имаш предвид?
— Тя има навика да праща младите силни мъже на работа,

докато може да ги контролира — обясни Оламун.
— А какво ще стане, ако някой не иска да й работи? Как ги

контролира?
— Като не им дава храна и вода. Ако това не помогне — със

заплахи за близките им. Ако знаеш, че някой от твоето огнище или
брат ти ще бъде затворен в клетката без вода и храна, обикновено
правиш каквото тя иска.

— Клетката?
— Мястото, където те държаха — каза Ебулан. После се усмихна

тъжно. — Откъдето си взел тези прекрасни одежди върху себе си. —
Другите мъже също се засмяха.

Джондалар погледна окъсаната кожа, която беше дръпнал от
клетката вътре в землянката и бе увил около тялото си.

— Хубаво си я свършил! — обади се Оламун. — Ардемун ни
разказа и как почти си съборил клетката.

— Сега тя трябва да направи по-здрава клетка — отбеляза един
друг мъж. Ясно беше, че знае езика много добре. Ебулан и Оламун
говореха така добре, та Джондалар беше забравил, че Мамутои не
беше родният език на тези мъже. Но очевидно повечето знаеха по
малко, а другите разбираха какво се говори.

Мъжът на земята изпъшка и старият се наведе да го успокои.
Забеляза и още двама да гледат от края на подслона.

— Няма да има никакво значение. Ако не е клетка, ще те накара
със заплахи за останалите да правиш каквото иска тя. Ако си имал
нещастието да се задомиш по-рано и да ти се е родил син в твоето
огнище, може да те принуди всичко да направиш — каза Ебулан.

На Джондалар не се хареса такъв коментар и се намръщи.
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— Защо да е нещастие да имаш син, роден в твоето огнище?
Ебулан погледна към стария мъж.
— Самодун?
— Ще попитам дали искат да се запознаят със Зеландони — каза

той.
Това бяха първите думи, изречени от Самодун, и Джондалар се

учуди как може толкова немощен мъж да има толкова дълбок и силен
глас. Той отиде към дъното на подслона и се наведе да говори със
свитите под ниския покрив хора. Чуваха само дълбокия му мек глас, но
не и думите, после се чуха и другите гласове. С помощта на стария
мъж един от младежите се изправи и закрета към тях.

— Това е Ардобан — представи го старият мъж.
— Аз съм Джондалар от Деветата пещера на Зеландониите, и в

името на Дони, Великата майка земя, те приветствам, Ардобан — каза
той, като протегна двете си ръце на младежа — някак си усещаше, че
трябва да се отнесе към момчето с достойнство.

То се опита да стои по-изправено и да поеме ръцете му, но
младият мъж видя, че изпитва силна болка. Прииска му се да се
приближи и да го подкрепи, но се възпря.

— Всъщност предпочитам да ме наричат Джондалар — каза с
усмивка, като се опитваше да заглади неловкостта.

— Аз се наричам Добан. Не харесвам Ардобан. Атароа винаги
казва Ардобан. Иска да казвам Сатароа. Не говоря повече.

Джондалар изглеждаше озадачен.
— Трудно е за превод. Това е форма на уважение — каза Ебулан.

— Изразява най-добри поздрави и уважение към някого.
— А Добан не уважава вече Атароа?
— Добан мрази Атароа — каза младежът, готов да се разплаче,

докато се обръщаше, за да се отдалечи. Самодун му помагаше, а на тях
махна с ръка да излязат.

— Какво му се е случило? — попита Джондалар вече навън.
— Дърпаха крака му, докато се извади от ставата — отговори му

Ебулан. — Атароа го направи — тя нареди на Епадоа да го извършат.
— Какво?! — възкликна младият мъж с разширени от изненада

невярващи очи. — Искаш да кажеш, че нарочно е осакатила момчето?
Ама че отвратителна жена!

— Същото направи и с другото момче — малкия Одеван.
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— И защо постъпва така?
— За по-малкия беше, че иска да даде пример. Майката на

момчето не харесваше начина, по който тя се отнася с нас, и дойде да
поиска мъжа й да се върне в огнището им. Аваноа успяваше понякога
дори да се промъкне при нас и да прекара нощта при него, а ни
донасяше и храна. Не само тя, и други жени го правят, но Армодан,
нейният мъж, се съпротивляваше на Атароа, отказваше да работи. И тя
си го изкара на момчето. Каза, че на седем години вече е достатъчно
голям да се отдели от майка си и да живее с другите мъже, но най-
напред осакати крака му.

— Другото момче е на седем години?! — ахна новодошлият, като
клатеше глава, обзет от гняв и ужас. — Никога не съм чувал нещо по-
страшно!

— Ордован се измъчва от болките, страда и за майка си. Но
случаят с Ардобан е по-страшен — сега говореше Самодун, който
беше излязъл от подслона и се присъедини към групата.

— Трудно е човек да си представи нещо по-лошо — каза
Джондалар.

— Мисля, че го мъчи повече предателството, отколкото
физическата болка — продължи възрастният мъж. — Армодан
чувстваше Атароа като майка. Неговата майка умря, когато беше
съвсем малък, и тя го прие, но се отнасяше с него по-скоро като с
любима играчка, а не като към дете. Обичаше да го облича в
момичешки дрехи, да го кичи с разни глупости, но го хранеше добре,
дори му даваше лакомства. А понякога го люлееше или го взимаше да
спи в нейното легло, когато имаше настроение. Но когато й омръзваше,
го изритваше навън и го караше да спи на земята. Преди няколко
години тя си внуши, че народът иска да я отрови.

— Казват, че тя отровила мъжа си — вмъкна Оламун.
— Тя караше Ардобан да опитва всичко, преди тя да го яде —

продължи старият мъж, — а когато порасна, понякога го държеше
вързан, защото смяташе, че той ще избяга. Но за него тя беше
единствената майка. Обичаше я и се опитваше да й угоди. Отнасяше се
към другите момчета така, както тя се отнасяше към мъжете и започна
да им нарежда какво да правят. Разбира се, тя го насърчаваше.

— Той беше непоносим — добави Ебулан. — Човек можеше да
помисли, че целият Бивак е негов, правеше живота на другите момчета
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невъзможен.
— После какво се случи?
— Той достигна възрастта на мъжеството — отговори Самодун и

после допълни: — Майка му му се яви насън с вида на младо момиче и
събуди мъжествеността му.

— Разбира се, така става с всички млади мъже — вмъкна
Джондалар.

— Да, но когато Атароа разбра, тя сметна, че това е нарочно.
Пощуря! Крещеше му, наричаше го с ужасни имена, после го захвърли
в Мъжкия бивак, но преди това осакати крака му.

— С Одеван беше малко по-леко — обади се Ебулан. — Той
беше по-малък. Дори не съм сигурен, че тя искаше да счупи ставата
му. Мисля, че само искаше майка му и баща му да страдат, докато
слушат виковете му, а когато все пак стана така с крака му, Атароа
реши, че това е един добър начин да осакатява мъже, за да се поддават
по-лесно на контрол.

— Тя използва Ардемун за пример — каза Оламун.
— И неговия крак ли повреди така?
— В известен смисъл — отвърна Самодун. — Беше нещастен

случай, но стана точно когато той се опитваше да избяга. Атароа не
позволи на Сармуна да го лекува, въпреки че тя може би желаеше да го
стори.

— Все пак беше по-трудно да осакати момче на дванадесет
години. Той напразно се бореше и пищеше — каза Ебулан. — Знаеш
ли, след като чухме как страда, никой от нас вече не можеше да
изпитва яд към него. Той си плати доста скъпо за поведението си като
дете.

— Вярно ли е, че е казала на жените, че всички деца-момчета,
които се родят, ще бъдат сакати с единия крак? — попита Оламун.

— Така каза Ардемун — потвърди Ебулан.
— А тя дали си мисли, че може да нарежда на Майката какво да

прави? Да Я накара да създава само момичета? — учуди се Джондалар.
— Та тази жена предизвиква съдбата.

— Може би — допусна Ебулан, — но ще се наложи Самата
майка да я накара да престане.

— Мисля, че мъжът от Зеландониите е прав — каза Самодун. —
Майката вече се опита да я предупреди. Виж колко малко бебета са се
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родили през последните години. Може би последната й лудост —
осакатяването на деца, ще изчерпи Нейното търпение. Децата трябва
да бъдат пазени, а не да им се причинява зло.

— Сигурен съм, че Айла не би изтърпяла това. Нито за миг! —
каза Джондалар. После се намръщи и наведе глава при спомена. — Но
дори не знам дали още е жива.

Мъжете се спогледаха, колебаеха се дали да говорят, макар че на
устата на всички беше един и същи въпрос. Най-после Ебулан се
осмели:

— Това ли е жената, за която каза, че язди коне? Тя сигурно има
много власт и сила, щом може да управлява конете.

— Тя не твърди това — усмихна се Джондалар. — Но мисля, че
има повече „власт“, отколкото признава. Тя не язди всички коне. Само
една кобила, която е отгледала от малка, макар че е яздила и моя кон.
Но той е малко труден за управление. Това беше проблемът…

— Ти също можеш да яздиш? — невярващо попита Оламун.
— Мога да яздя един… е, всъщност и нейния, но…
— Искаш да кажеш, че историята, която разказа на Атароа, е

истина? — запита Ебулан.
— Разбира се, че е истина. Защо ми е да си измислям? — Той

огледа невярващите им лица. — Може би ще е по-добре да започна
отначало… историята е дълга. Когато Уини порасна — Айла беше
кръстила кобилата Уини — тя роди жребче, почти по времето, когато
се срещнахме. Тя ми показа как да яздя и ми даде жребчето да го уча.
Нарекох го Рейсър. Това е дума от Зеландонии, означава бърз бегач, а
той обича да бяга бързо. Пропътували сме целия път от Лятната среща
на Мамутои покрай северния край на онези планини на изток, като
яздехме конете. Въпросът е не на някаква специална власт и сила, а по-
скоро да ги приучиш още от раждането им — точно както майките
учат бебетата.

— Е… щом ти казваш — обади се Ебулан.
— Казвам го, защото е така — отвърна той, после реши, че няма

смисъл да ги убеждава. Трябваше просто да видят, за да повярват, но
нямаше изгледи това да се случи някога. Айла я нямаше, а също и
конете.

Точно в този миг портата се отвори и всички се обърнаха
нататък. Влезе Епадоа с няколко от нейните жени. Сега, когато знаеше
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малко повече за нея, Джондалар изучаваше тази жена, която беше
причинила толкова болка на двете деца. Не знаеше коя е по-
отвратителна — тази, която беше измислила мъчението, или онази,
която го беше изпълнила. Макар да беше убеден, че самата Атароа го е
направила, беше очевидно, че у нея има нещо ненормално. Тя не беше
съвсем наред. Сигурно някакъв лош дух я е докоснал и е отнесъл
нейната разумна част — но какво да се каже за Епадоа? Изглеждаше
съвсем здрава и нормална; как тогава е могла да бъде толкова жестока
и безчувствена? Дали и на нея не й липсваше нещо?

За изненада на всички след тях влезе самата Атароа.
— Тя никога не влиза тук — каза Оламун. — Какво ли иска?
Необичайното й поведение го плашеше.
Зад нея вървяха няколко жени с димящи подноси с месо и

няколко добре увити кошници с вкусна гъста и ароматна супа от месо.
Конско месо! Сигурно ловците са се върнали! Джондалар се чудеше.
Отдавна не беше ял конско месо и мисълта за него не събуждаше
апетита му, но все пак миришеше вкусно. Внесоха още и голям мях с
вода и няколко чаши.

Мъжете жадно и лакомо гледаха процесията, но никой не
помръдваше от страх нещо да не промени намеренията на Атароа.
Страхуваха се това да не е някакъв друг жесток номер — да внесат
всичко само да им го покажат, а после да го отнесат.

— Зеландони! — каза Атароа, сякаш издаде заповед. Джондалар
я гледаше внимателно, докато отиваше към нея. Изглеждаше почти по
мъжки… не, реши той, не точно. Чертите й бяха силни и остри, но
фино изваяни и с хубава форма. Всъщност беше красива, по свои
начин, или би могла да бъде, ако не беше толкова рязка. Имаше
някаква особена жестокост в свитите й устни, а нейната
безчувственост личеше в очите й.

Сармуна застана до нея. „Сигурно е дошла с другите жени —
помисли си младият мъж, — не съм я забелязал.“

— Сега говоря от името на Атароа — каза Сармуна на
Зеландони.

— Ти самата трябва да отговориш на доста въпроси — каза й
той. — Как си могла да го допуснеш? Атароа няма разум, но ти имаш.
Ти си отговорна!

Очите й се вледениха от ярост.
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Атароа се обърна ядосано към жената-шаман.
— Тя не иска да ми говориш. Тук съм, за да й превеждам. Атароа

иска да я гледаш, когато говориш.
Джондалар погледна жената-водач и зачака думите й. Сармуна

започна да превежда.
— Сега говори Атароа: Харесва ли ти новото място, където си…

настанен?
— Нима очаква да ми харесва? — отговори на Сармуна, която

избягваше погледа му и говореше на Атароа.
Злобна усмивка пробяга по лицето на жената-водач.
— Сигурно вече доста си чул, но не вярвай на всичко.
— Вярвам на това, което виждам.
— Е, видя, че внасям тук храна.
— Не виждам никой да я яде, а знам, че всички са гладни.

Усмивката й стана по-широка, когато чу превода.
— Ще ядат, и ти също. Ще ви трябват сили — изсмя се високо

водачката.
— Да, това е сигурно.
След превода Атароа внезапно си тръгна и повика и жените.
— Ти носиш отговорността — каза Джондалар на Сармуна на

тръгване.
Веднага щом вратата се затвори, една от жените им каза:
— Побързайте, вземете всичко, преди да си е променила

решението.
Мъжете се хвърлиха към съдовете с месо. Когато Самодун

минаваше покрай Джондалар, каза:
— Бъди много внимателен, Зеландони. Намислила е нещо много

специално за теб.
 
 
Следващият ден минаваше бавно за Джондалар. Донесоха им

вода, но малко храна, и не разрешиха на никого да излиза, дори за
работа — а това беше съвсем необичайно. Това притесняваше мъжете,
особено откакто Ардемун също беше оставен в кошарата. Той знаеше
няколко езика и затова беше станал преводач на Атароа, а после
говорител на мъжете в разговорите с тях. Заради куция крак тя
смяташе, че той не представлява опасност, а освен това не можеше и
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да избяга. Беше му дадена повече свобода, отколкото на повечето мъже
в Бивака, и той често донасяше информация за живота извън Мъжкия
бивак, а понякога и малко храна.

Повечето мъже прекарваха деня в игри и залагания за бъдещи
събития, като използваха за игрите малки дървени пръчици, камъчета
и дори счупени парчета кости от изядено месо. Дългата кост от
конския хълбок беше оглозгана и оставена настрана за същата цел.

Джондалар прекара първия ден от затворничеството си в
изследване на всичко в най-големи подробности и в проверяване
здравината на оградата наоколо. Откри няколко места, където му се
струваше, че може да се промъкне или да се покатери, но през
отворите виждаше Епадоа и нейните жени, които зорко охраняваха
наоколо, така че заради мъжа със силно инфектираната рана засега се
отказа от намеренията си. Прегледа също и подслона, като отбелязваше
какво можеше да поправи, а и да го направи по-топъл… само ако бяха
тук инструментите му и нужните материали.

По общо споразумение единият край на подслона, зад една
купчина камъни, беше оставен за клозет. Джондалар с погнуса позна
миризмата, която беше проникнала из целия подслон. Никак не беше
приятно да се стои тук, особено и при задушаващата миризма от
гниещата инфектирана плът на другия мъж, но през нощта просто
нямаше друг избор. Скупчи се при останалите, за да се топлят, като
загърна тези около него с отпорената от клетката кожа.

През следващите дни обонянието му свикна с миризмите, по-
слабо страдаше от глада, но като че ли му беше по-студено и се
чувстваше трескав и с олекнала глава. Искаше му се да има малко кора
от върба, за да спре главоболието.

Обстоятелствата се попромениха, когато болният мъж умря.
Ардемун отиде до вратата и каза, че иска да говори с Атароа или
Епадоа, за да се изнесе и погребе тялото. Отначало разрешиха само на
няколко мъже да излязат, а после казаха на всички, че могат да
присъстват на погребалния обред. Джондалар почти се срамуваше от
вълнението си при мисълта, че ще излезе от Кошарата, понеже
причината за временната им свобода беше смърт.

Навън късното следобедно слънце простираше дълги сенки по
земята, като осветяваше далечните равнини и течащата долу река.
Мъжът усети как го завладява красотата и величието на открития



152

пейзаж. Възхищението му беше прекъснато от остра болка в рамото.
Погледна с раздразнение Епадоа и трите жени с копия до нея и му
беше необходим голям самоконтрол, за да не ги изблъска от пътя си.

— Тя иска да си сложиш ръцете на тила, за да ги вържат — каза
Ардемун. — Не можеш да вървиш със свободни ръце.

Джондалар се намръщи, но не възрази. Докато вървеше след
Ардемун, мислеше за положението, в което се намираше. Дори не
знаеше със сигурност къде е или от колко време е тук, но му беше
непоносима мисълта да прекара още време в кошарата, без да може да
вижда нищо друго, освен оградата. Щеше да излезе, и то скоро, защото
след това вече нямаше да е в състояние да го направи. Няколко дни без
храна не бяха толкова страшни, но ако това продължеше повече, щеше
да се превърне в реален проблем. Освен това, ако имаше и най-малка
вероятност Айла да е жива, макар и ранена, той трябваше да я намери
на всяка цена, и то бързо. Още не знаеше как ще го направи, но бе
решил да не стои повече тук!

Повървяха малко, пресякоха един поток и продължиха с мокри
крака. Погребението бе кратко и Джондалар се чудеше защо Атароа се
занимава да го организира, след като не беше положила никакви грижи
за мъжа, докато още беше жив. Ако беше го направила, той може би
нямаше да умре. Не познаваше човека, дори не знаеше името му, само
беше видял как се мъчи — ненужни мъки. Сега си отиваше —
тръгваше към следващия свят, но без Атароа. Може би така беше по-
добре, отколкото да прекара много години, като гледа през онази
ограда.

Колкото и да беше кратка церемонията, краката му замръзнаха
във влажните ботуши. По обратния път той огледа по-внимателно
малкия поток, като се опитваше да види камък за стъпване или друг
начин да запази сухи краката си. Но когато погледна надолу, забрави за
това. Като че ли нарочно поставени един до друг, два камъка лежаха на
едната страна на потока: единият беше малък, но съвсем правилен къс
кремък; другият беше кръгъл, сякаш точно премерен да легне удобно в
ръката му — най-подходящата форма за чук.

— Ардемун — каза той на мъжа зад себе си на Зеландони, —
видя ли тези два камъка? — Показа му ги с крак. — Дай ми ги —
много са важни за мен.

— Това кремък ли е?
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— Да, аз обработвам кремък.
Внезапно Ардемун се спъна и падна. Докато се изправяше с

трудност заради куция си крак, се приближи една жена с копие. Тя каза
нещо остро на един от мъжете, който искаше да помогне на падналия
да се изправи. Епадоа се върна да види какво става. Ардемун успя да
се изправи, преди тя да се доближи, и гледаше извинително, докато тя
хокаше.

Когато се прибраха, Ардемун и Джондалар отидоха до клозета
при камъните в другия край на кошарата. Когато се върнаха при
другите мъже. Ардемун им каза, че ловците са се върнали с повече
месо от убитите коне, но при връщането на втората група нещо сее
случило. Не знаел какво точно, но жените били разтревожени. Всички
говорели, но не успял да чуе нещо по-конкретно.

Същата вечер отново им донесоха месо и вода, но на никого от
носещите не разрешиха да остане при тях, за да нареже месото.
Оставиха го едро насечено върху няколко пъна, без да говорят. Мъжете
обсъждаха това, докато ядяха.

— Става нещо особено — каза Ебулан, като говореше на
Мамутои, за да разбира Джондалар. — Май са заповядали на жените
да не разговарят с нас.

— Така е, но за нас не значи нищо — обади се Оламун. — Как
можем да направим или измислим каквото и да било, когато нищо не
знаем?

— Прав си, Оламун. Няма никакъв смисъл, но съм съгласен с
Ебулан. Мисля, че на жените е наредено да не говорят — каза
Самодун.

— В такъв случай може би сега е моментът — намеси се
Джондалар. — Ако жените на Епадоа са заети с обсъждане, може би
няма да забележат.

— Какво да забележат? — попита Оламун.
— Ардемун успя да вземе от земята един кремък…
— А, ето каква била работата — каза Ебулан. — Чудех се в какво

успя да се спъне, че падна.
— Добре де, какво толкова ни помага едно парче кремък? — не

разбираше Оламун. — Трябва да имаш оръдия, за да направиш нещо
от него. Аз някога съм гледал как един майстор обработваше кремък,
после той умря.
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— Да, но той взе и един камък-чук, а и тук наоколо има още
няколко. Ще стигнат да направим няколко остриета и да ги използваме
за ножове и остриета, а и за други оръжия — стига да имаме едно
хубаво парче кремък.

— Ти обработваш кремък? — изненада се Оламун.
— Да, но ще ми трябва малко помощ. Трябва да има шум, за да

не се чуват ударите по камъните.
— Добре де, но какво ще направим с няколко ножа, дори и много

добри? Жените имат копия! — отбеляза Оламун.
— Най-малкото с тях могат да се отрежат въжетата, ако на някого

са вързани ръцете — каза Ебулан. — Ей сега ще измислим някоя
шумна игра или състезание, за да прикрием шума. Но вече почти се
стъмни.

— Няма значение. Бързо ще направя сечивата и върховете. А
утре мога да работя вътре в подслона — няма да ме виждат. Ще ми
трябват животински кости и ей онези пънове, и може би някоя греда от
подслона. Щеше да е добре, ако имаше животински жили, но и ивици
кожа ще свършат работа. А, Ардемун, ако намериш пера някъде навън,
като излизаш от кошарата, ще ги използвам.

Той кимна, после попита:
— Ще направиш нещо, което ще лети? Нещо като летящи копия?
— Да, нещо, което ще лети. Ще трябва доста добре да се издялат

и оформят, а това ще отнеме време. Но смятам, че ще успея да направя
едно оръжие, с което ще ви изненадам!
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На следващата сутрин Джондалар поговори със Самодун за двете
осакатени момчета. Цялата нощ беше мислил за тях, като си спомни
как Дарво се беше заел с обработването на кремък още като малко
момче, и му се струваше, че ако бъдат научени на занаят, например да
обработват кремък, биха могли да водят независим и пълноценен
живот, въпреки че са куци.

— С водач като Атароа смяташ ли, че някога ще имат такава
възможност? — попита възрастният човек.

— Тя дава на Ардемун по-голяма свобода. Може пък да реши, че
двете момчета също няма да са голяма заплаха, и да ги пуска по-често
навън от кошарата. Може някой дори да я убеди колко е подходящо да
има двама майстори на сечива тук. Оръжията на ловците й са
изработени много лошо. Пък и кой знае, може да не бъде водач още
дълго.

Самодун погледна замислено русокосия чужденец.
— Чудя се дали знаеш нещо, което аз не знам. Във всеки случай,

ще им кажа да дойдат да гледат как работиш.
Предната вечер Джондалар работи отвън, за да не се разпръснат

в подслона треските и парчетата от дялането. Избра си едно малко
място зад клозета им. Заради миризмата стражите избягваха да
минават оттук и най-малко наблюдаваха това място.

Остриетата, които бързо беше издялал от сърцевината на
кремъка, бяха поне четири пъти по-широки, отколкото дълги, със
заоблени краища; това бяха образците, от които щяха да се изработят
другите сечива. Поради това, че бяха от кремък, ръбовете бяха остри
като бръснач, за да режат твърда кожа, все едно че е парче втвърдена
мазнина. Всъщност бяха толкова остри, че често се налагаше ръбовете
да се изтъняват, за да не се порязва този, който ги използва.

На сутринта първата работа на Джондалар беше да си избере в
подслона място под цепнатините на покрива, за да има достатъчно
светлина. После отряза парче кожа от наметката си и го постели на
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земята, за да се събират върху него от хвърчащи те при дялкането
парченца кремък. Около него седяха двете куци момчета и неколцина
мъже и гледаха как един твърд объл камък и няколко парчета кост
могат да послужат за направата на сечиво от кремък, което на свой ред
служеше за оформяне и направа на вещи от кожа, дърво и кост. Макар
че трябваше да внимават да не привлекат вниманието и се налагаше от
време на време да демонстрират, че спазват ежедневния си режим —
ставаха, движеха се, после пак се събираха един до друг да се топлят
— всичко това не нарушаваше очарованието от гледането.

Джондалар взе едно острие и го огледа критично. Искаше да
направи няколко вида сечива и преценяваше за кой вид от тях ще е
най-подходящо едно от парчетата. Единият дълъг, остър ръб беше
почти прав, а другият беше малко извит. Той започна с изтъняване на
неравния край, като го триеше с каменния чук. Остави другия ръб
както си беше. После с дългия заострен край на една кост проби дупки
в изравнения ръб и отчупваше внимателно малки частици, докато
накрая го изостри добре и оформи връх. Ако имаше жила, лепило или
някакви други материали за прикрепване, щеше да му сложи и дръжка,
но дори и без тях накрая се получи истински нож.

Докато останалите го заразглеждаха и изпробваха върху космите
на ръцете си или парчета кожа, Джондалар се зае с друго парче. То
беше вдлъбнато в средата. Той няколко пъти натисна леко със
закръглената част на една кост, отчупи острите парчета в двата края, с
което едновременно ги заобли и укрепи, така че това сечиво да става за
оформяне и изглаждане на парчета дърво или кост. Показа как се
използва и го пусна на всички да го разгледат.

Взе следващия къс и изтъни двата му края, така че да се хваща
лесно. След това с два добре премерени удара от едната страна отчупи
две парченца, в резултат на което върхът се оформи като длето. За да
покаже за какво служи, с него той издълба улей в едно парче кост,
после няколко пъти мина по улея, като го правеше все по-дълбок при
всяко следващо минаване. Същевременно обясняваше как всяка
дръжка, острие или стрела може първо да бъде издялана в най-груба
форма, а после постепенно да бъде доизстъргана и огладена.

Демонстрираното от Джондалар беше почти като откровение.
Никой от момчетата и по-младите мъже не беше виждал опитен
майстор на сечива от кремък, а много малко от по-възрастните
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познаваха по-изкусен от него. Предишната вечер, при последните
отблясъци светлина на здрачаване той беше успял да изработи почти
тридесет готови за използване модела само с едно парче кремък, преди
то да се износи съвсем. До следващия ден повечето мъже вече
използваха по едно или няколко от приготвените сечива.

После той се опита да им опише ловното оръжие, което искаше
да изработи. Някои го разбраха бързо, макар че продължаваха да
изказват съмнение колко голяма би могла да бъде точността и
скоростта на копие, изстреляно, с копиехвъргач. Други не можеха да
схванат идеята, но това нямаше значение.

Това, че държаха в ръцете си добре направени сечива и
изработваха с тях нещо необходимо, им даваше чувството, че имат
някаква цел. А понеже правеха нещо, насочено срещу Атароа и
наложените им от нея условия, отчаянието в Бивака на мъжете се
разсея и проблесна надежда, че може би някой ден ще успеят да си
върнат свободата.

През следващите няколко дни Епадоа и жените-стражи усетиха
промяна и бяха убедени, че нещо става. Мъжете вървяха с по-лека
стъпка, прекалено много се усмихваха, но колкото и да се опитваха, не
успяха да разберат нищо. Затворниците криеха много внимателно не
само ножовете и длетата, направени от Джондалар, но дори и
отпадъците. И най-малкото парченце или късче кремък, най-фините
частици дърво или кост бяха заравяни вътре в подслона и мястото бе
закривано с дъска от покрива или с парче кожа.

Но най-голямата промяна настъпи у двете сакати момчета.
Джондалар не само им показа как се правят сечивата, но им направи и
специални сечива и им показа как да работят с тях. Те престанаха да се
крият в тъмните ъгли на подслона и започнаха да се сближават с по-
големите момчета. И двамата бяха превърнали чужденеца в свой идол,
особено Добан, който беше по-голям и разбираше нещата по-добре,
макар че все още се срамуваше да го показва.

Откакто се помнеше, той беше живял с лудата Атароа и винаги
се беше чувствал безпомощен и зависим от нея. Винаги бе живял с
опасението, че ще му се случи нещо ужасно, така че след извънредно
болезнената и страшна травма, която беше изживял, вече живееше с
убеждението, че оттук нататък ще го сполетяват само все по-лоши
неща. Затова остана дълбоко поразен, когато видя как един човек взема
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два случайни камъка от реката и с ръцете и ума си създава надеждата,
че животът може да се промени. Добан се страхуваше да задава
въпроси — все още не смееше да се доверява на никого — но повече
от всичко на света искаше да се научи да прави сечива от камък.

Русият мъж усети интереса му и му се щеше да имаха повече
кремък, за да започне да го учи поне на основните неща. Чудеше се
дали този народ ходи на някакви срещи, като Летните Срещи или
Събиранията, където обикновено се разменяха и нови идеи и някои
стоки. Не можеше да няма майстори на сечива в тази област, които да
обучат Добан. Той имаше нужда от такова знание, което да го накара
да забрави недъга си.

След като Джондалар измайстори дървен модел на
копиехвъргача, за да им покаже как изглежда и как се прави, някои от
мъжете започнаха да правят копия за този странен уред. Той направи и
няколко върхове на копия от останали парчета кремък, а от най-
здравата кожа, която се намери, изряза тънки ивици, за да ги завърже.
Ардемун дори успя да открие гнездо на земен орел и оттам донесе
няколко пера. Единственото, което им липсваше, бяха пръчки за
дръжки на копията.

Джондалар се опита да направи няколко от оскъдните налични
материали. С остро длето отряза тънко парче от една дъска на покрива.
Показа на мъжете как се завързва върхът и се прикрепят перата, после
демонстрира как се държи копиехвъргачът и техниката на
използването му, но без да изхвърля копие. Но изрязването на дръжка
за копие от дъска ставаше бавно и изискваше търпение, а и дървото
беше сухо, чупливо и лесно се цепеше.

Трябваха му млади, прави пръчки или достатъчно дълги клони,
които можеха да бъдат изправени; но за това пък му трябваше огън.
Чувстваше се отчаян така затворен и ограничен. Да можеше само за
малко да излезе да потърси нещо подходящо за дръжки! Докато се
приготвяха за сън, сподели проблема с Ебулан. Той го погледна
странно, започна да казва нещо, поклати глава, затвори очи и се обърна
на другата страна. Джондалар се замисли за реакцията му, но скоро я
забрави и заспа с мисли за проблема.

Атароа мислеше за Джондалар. Тя очакваше с нетърпение
промените, които щяха да настъпят у него през зимата и как
постепенно ще се поддаде на нейната власт, докато накрая успееше да
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докаже на всички, че е по-силна от този висок красив мъж. А след като
се справи с него, ще осъществи и другите си планове. Чудеше се дали
той вече е готов да бъде изведен на работа. Епадоа беше споделила с
нея съмненията си, че нещо става и че в това е замесен и новият мъж,
но още не беше разбрала със сигурност какво е. Може би беше време
да го отделят за малко от другите мъже, мислеше водачката, например
да го върнат в клетката. По този начин щяха да държат всички мъже
неспокойни.

На сутринта тя каза на жените, че иска група за работа, в която
да включат и Зеландони. Джондалар се зарадва на предстоящото
излизане, защото най-после щеше да види нещо различно от голата
земя и окаяните мъже. За пръв път го извеждаха да работи навън и
макар че нямаше представа какво щяха да му възложат да върши, все
пак се надяваше да му се удаде възможност да потърси млади прави
дървета. Как щяха да ги внесе в кошарата, засега беше друг проблем.

По-късно през деня Атароа се разхождаше пред землянката,
придружавана от още две жени с копия и от Сармуна.

Водачката беше облечена с кожената туника на Джондалар.
Мъжете пренасяха кости от мамут и ги трупаха там, където им
кажеше. Работеха от сутринта без никаква почивка и храна. Макар че
беше навън, той не успя да потърси материал за копия, а още по-малко
да може да отсече и да го внесе вътре. Наблюдаваха го прекалено
внимателно и не му разрешаваха никаква почивка. Не само се
чувстваше отчаян, а беше и уморен, гладен, жаден и много ядосан.

Джондалар пусна на земята единия край на костта от крак, която
двамата с Оламун бяха донесли. Изправи се и погледна жените. Когато
Атароа се приближи, той забеляза, че тя е по-висока от повечето мъже.
Можеше да бъде привлекателна дори. Какво ли й се е случило, че така
да намрази мъжете? Когато го заговори, усети сарказъм в думите й,
макар че не разбираше смисъла.

— Е, Зеландони, готов ли си да ни разкажеш някоя друга
историйка като предишната? Настроена съм да се забавлявам —
преведе Сармуна със съответната интонация.

— Не е историйка. Казах истината.
— Че си пътувал с жена, която язди коне? Е, добре, къде е тогава

тази жена? Ако има силата, за която твърдиш, защо още не е дошла да
те потърси? — попита Атароа с ръце на кръста.
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— Не знам къде е. А ми се иска да знаех! Боя се, че е паднала от
скалата заедно с конете, които преследвахте.

— Лъжеш, Зеландони! Моите ловци не са намерили никаква
жена на гърба на кон и никакво тяло на жена при конете… Мисля, че
си чул за наказанието за кражба от Сармунаи — то е смърт. А ти се
опитваш и да се изплъзнеш с лъжа!

Никого не са намерили? Джондалар едва удържа радостта си,
когато чу превода на Сармуна, щастлив, че Айла все още е жива.

— Защо се усмихваш, когато току-що ти казах за смъртното
наказание? Съмняваш ли се, че ще го изпълня? — продължи водачката,
сочейки към него и после към себе си за по-голяма убедителност.

— Смърт? — повтори той, после пребледня. Как може някой да
наказва със смърт друг за това, че е ходил на лов? Толкова беше
щастлив от мисълта, че Айла може да е жива, та отначало не беше
разбрал точно думите й. Когато ги проумя, гневът му се върна.

— Конете не са само на Сармунаи. Те са тук за всички Деца на
Земята. Как можеш да наричаш лова кражба? Дори и да бях тръгнал на
лов за коне, то щеше да е за храна.

— Ха! Ето, хванах те в лъжа! Признаваш, че си бил на лов за
тези коне.

— Не съм! Казах „дори и да бях ходил на лов за тези коне“, а не,
че съм го направил. — Той погледна преводачката. — Сармуна, кажи й,
че Джондалар, син на Мартона, която беше предишният водач на
Деветата пещера, не лъже.

— Сега казваш, че си син на жена, която е била водач? Този
Зеландони е пълен лъжец, щом говори лъжи за жена-водач.

— Познавал съм много жени-водачи. Ти не си единствената,
Атароа. Много жени при Мамутои са водачи.

— Съводачи са. Те делят водачеството с мъж.
— Майка ми беше водач десет години. Стана водач, когато умря

нейният мъж, и не делеше с никого водачеството. Беше уважавана
както от мъжете, така и от жените, и предаде водачеството доброволно
на моя брат Джохаран. Не хората поискаха това от нея.

— Уважавана от мъже и жени? Само го чуйте! Да не мислиш, че
не познавам мъжете, Зеландони? Че не съм имала мъж? Толкова ли съм
грозна, та никой да не ме пожелае?
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Атароа почти пищеше срещу него, а Сармуна превеждаше
едновременно с думите й, все едно че знаеше предварително какво ще
каже водачката. Джондалар почти беше забравил, че вместо нея говори
жената-шаман, като че ли слушаше самата Атароа, но все пак
лишеният от емоции превод правеше думите странно откъснати от
жената, която говореше толкова възбудено.

— Моят мъж беше водач тук. Беше силен водач, силен мъж!
— Много хора са силни. Не силата прави водача такъв.
Но Атароа всъщност не го чуваше. Тя се замисли, извика

спомените си.
— Бругер беше толкова силен водач, че ме биеше всеки ден, за да

го докаже! — усмихна се презрително. — Не е ли срамно, че гъбите,
които изяде, бяха отровни? — Усмивката й стана зловеща. — Аз водих
честна битка със сина на сестра му за водачеството. Той беше по-слаб.
Умря. — Тя погледна мъжа. — Но ти не си слаб, Зеландони. Не искаш
ли да се биеш с мен за живота си?

— Нямам желание да се бия с теб, Атароа. Но ще се защитавам,
ако трябва.

— Не, ти няма да се биеш с мен, защото знаеш, че ще победя. Аз
съм жена. Имам силата на Муна на моя страна. Майката е
благословила жените — те са тези, които дават живот. Те трябва да
бъдат водачите.

— Не — възрази Джондалар. Няколко души наоколо трепнаха,
когато го чуха толкова открито да изразява несъгласие с Атароа. —
Водачеството не принадлежи непременно на този, когото Майката е
благословила, а на по-силния физически. Например водач на берачите
на къпини е този, който знае къде има къпини, кога ще са узрели и кой
е най-добрият начин да се берат. Водачът трябва да е надежден,
достоен за доверие; трябва да знае какво прави.

Атароа се мръщеше. Думите му не й въздействаха, тя слушаше
само себе си, но не й харесваше наставническия тон в гласа му — той
май си въобразяваше, че има право да говори свободно или да изразява
мнението си.

— Няма значение каква е задачата — продължаваше Джондалар.
— Водачът в лова е този, който знае къде може да са животните и кога;
той може да ги проследява. Той е най-опитният в лова. Мартона винаги
казваше, че водачите на народа трябва да се грижат за хората, на които
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са водачи. Ако не го правят, няма повече да са водачи — говореше,
давайки отдушник на гнева си, без да обръща внимание на мрачното
лице на Атароа. — Какво значение има дали са мъже или жени?

— Повече няма да позволя мъже да бъдат водачи! — прекъсна го
тя. — Ето, тези мъже знаят, че водачи са жените. Децата от малки се
възпитават така. Тук ловци са жените. Нямаме нужда от мъже да
търсят следи или да ръководят. Мислиш, че жените не могат да
ловуват?

— Разбира се, че могат. Майка ми беше ловец, преди още да
стане водач. А жената, с която пътувах, беше един от най-добрите
познати ми ловци. Тя обичаше лова и беше много добра в откриването
на следи. Аз можех да хвърлям копие по-далеч от нея, но тя беше по-
точна. Можеше да уцели птица в небето или да убие тичащ заек само с
един-единствен камък от прашката си.

— А, още измислици! — изръмжа Атароа. — Много е лесно да
се твърдят разни неща за жена, която не съществува. Моите жени не
ходеха на лов — не им беше позволено. Докато Бругер беше водач, на
никоя жена не се разрешаваше да докосне оръжие и никак не беше
лесно, когато аз станах водач. Никой не знаеше как се ловува, но аз ги
научих. Виждаш ли онези мишени за упражнения?

Атароа посочи редица стълбове, забити в земята. Джондалар ги
беше забелязал на минаване край тях, но не знаеше за какво служат.
Сега видя и един скелет на кон, висящ от дебела дървена стойка. От
него стърчаха няколко стрели.

— Жените се упражняват задължително всеки ден, и то не само
да убиват от място с копията, а и да ги хвърлят. Най-добрите стават
ловци. Но и преди да се научим да правим копия и да ги използваме,
бяхме добри ловци. Тук наблизо има една скала, близо до мястото,
където израснах. Хората там преследват конете поне веднъж на година.
Научихме се да ловуваме като тях. Не е толкова трудно да докараш
конете до ръба на пропастта, особено ако съумееш да ги примамиш.

Тя погледна Епадоа с нескрита гордост.
— Епадоа откри, конете много обичат сол. Тя накара жените да

събират урината си и я използва да примамва конете. Моите ловци са
моите вълци! — завърши водачката, като се усмихваше на жените с
копия, наредени в кръг.
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На тях явно им стана приятно от похвалата и се поизпъчиха.
Джондалар не беше обръщал внимание на облеклото им, но сега
забеляза, че всички ловци носеха нещо от вълча кожа. Повечето имаха
качулки от вълча козина и завързан около врата им поне по един вълчи
зъб, но най-често повече от един. Някои имаха вълча кожа и на
ръкавите на туниките си, или по подгъва, или на двете места, както и
по още няколко декоративни кръпки. Качулката на Епадоа беше изцяло
от вълча кожа, с част от вълча глава на върха. От раменете й висяха
вълчи лапи, а една пухкава вълча опашка допълваше украсата.

— Копията им са техните зъби, те убиват в глутница и донасят
храната. Краката им са техните лапи, те тичат неуморно цял ден и
изминават дълги разстояния — каза Атароа почти напевно, с ритъм,
който явно се беше получил от много повторения. — Епадоа е техният
водач, Зеландони. Не бих търсила по-добър. Тя е много умна.

— Сигурен съм, че е така — каза Джондалар, чувствайки се
надминат. Но също така не можа да потисне чувството на възхищение
от постигнатото от тях, след като са започнали без никакъв опит. —
Просто мисля, че е голяма загуба мъжете да стоят без работа, когато те
също биха допринесли много, ако помагат в лова, в събирането на
храна, в правенето на сечива. Тогава жените няма да работят толкова
много. Не казвам, че не могат, но защо трябва да вършат всичко — и
женската, и мъжката работа?

Атароа се засмя — дрезгавият й, налудничав смях го смрази.
— И аз съм се чудила за същото. Жените създават новия живот;

тогава защо изобщо ни трябват мъже? Някои жени още не могат да се
откажат от тях, но в крайна сметка за какво са ни? За Удоволствия?
Мъжете са тези, които получават Удоволствия. При нас вече не се
стараем да даваме на мъжете Удоволствия. Вместо да живеят в огнища
по двойки мъж и жена, аз съм сложила при жените жени. Те делят
работата, помагат си една на друга за децата, разбират се една друга.
Когато наоколо няма мъже, Майката ще трябва да събере духовете на
жените и ще се раждат само момичета.

Дали ще стане това? Джондалар не вярваше. Самодун беше
казал, че в последните години се раждат малко деца. Изведнъж си
спомни как Айла казваше, че споделянето на Удоволствията от мъж и
жена слага началото на новия живот у жената. Атароа държеше мъжете
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и жените разделени. Дали това не беше причината да са по-малко
бебетата?

— Колко деца са се родили? — попита той, просто от
любопитство.

— Не много, но има няколко, а където има малко, ще има и
повече.

— Всичките ли са момичета?
— Мъжете все още са прекалено близо. Това пречи на Майката.

Много скоро всички мъже няма да ги има вече. Тогава ще видим колко
момчета ще се родят.

— Или колко бебета изобщо ще се родят — каза Джондалар. —
Великата Майка Земя е направила и мъже, и жени, и като Нея жените
са благословени да дават живот и на момичета, и на момчета, а само
Майката решава духът на кой мъж да се събере с духа на жената. Но
винаги го има духът на мъжа. Наистина ли смяташ, че можеш да
промениш това, което Тя е предписала?

— Не се опитвай да ми казваш какво ще направи Майката. Ти не
си жена, Зеландони — отвърна му надменно. — На теб просто не ти
харесва да слушаш, колко сте ненужни, а може би не искаш да се
лишиш от Удоволствията? Така е, нали?

Внезапно Атароа промени тона си, от което стана малко по-
привлекателна.

— Искаш ли Удоволствия, Зеландони? Щом няма да се биеш с
мен, какво би направил, за да заслужиш свободата си? О, знам!
Удоволствия! За такъв силен и красив мъж може би Атароа би била
готова на Удоволствия. Но можеш ли ти да дадеш Удоволствия на
Атароа?

Сармуна беше променила тона си — говореше не като другата
жена, а само от нейно име. Едва сега Джондалар се сети, че беше
слушал превод на думите. Едно нещо беше да се слуша гласа на
жената-водач Атароа, а съвсем друго — гласа на Атароа — жената.
Сармуна можеше да превежда думи, но не можеше да се отъждестви с
интимната същност на жената. Сега вече Джондалар чуваше и двете.

— Толкова висок, толкова рус, така съвършен, той би могъл да
бъде мъж на Самата Майка. Виж, та той е по-висок дори от Атароа, а
не са много такива мъже. Дал си Удоволствия на много жени, нали?
Само една усмивка на високия, едър, красив мъж с неговите сини,
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сини очи, и жените са готови на всичко. На всички ли даваш
Удоволствия, Зеландони?

Джондалар не й отговори. Да, имаше време, когато се беше
наслаждавал на Удоволствията с много жени, но сега искаше само
Айла. Острата болка го прониза отново. Какво ще прави без нея? Нима
вече имаше значение дали ще живее, или ще умре?

— Ела, Зеландони, ако доставиш на Атароа големи Удоволствия,
ще си свободен. Атароа знае, че можеш да го направиш. — Високата,
привлекателна жена-водач му махаше прелъстително. — Виждаш ли,
Атароа е готова да ти се отдаде. Покажи как един силен мъж дава
Удоволствията на една жена. Джондалар от Зеландони сподели с
Атароа дара на Муна, Голямата Майка Земя.

Тя обви ръце около врата му и се притисна към него. Джондалар
не откликна. Жената се опита да го целуне, но той беше доста по-
висок, а не се наведе. Тя не беше свикнала с толкова висок мъж; не й се
налагаше често да се повдигне, за да достигне някой мъж, особено
такъв, когото не можеше да преклони. Почувства се глупаво и пламна
от яд.

— Зеландони! Искам да бъда с теб и ти давам шанс да получиш
свободата си.

— Няма да споделям Дара на Удоволствията от Майката при
такива обстоятелства — заяви той. Тихият му, овладян глас издаваше
огромния му гняв, но той и не се опитваше да го крие. Как се
осмеляваше тя така да обижда Майката? — Дарът е свещен, даден е да
бъде споделян с желание и радост. Съешаването по този начин ще бъде
незачитане на Майката. Ще обезцени Нейния Дар и ще Я разгневи
точно толкова, колкото ако жена бъде взета насила. Аз избирам жените,
с които да се свържа, а нямам желание да деля Нейния Дар с теб,
Атароа.

Джондалар можеше да откликне на поканата на Атароа, но
смяташе, че не е честно. Той беше вълнуващо красив мъж за повечето
жени. Беше усвоил начина да ги накара да се чувстват приятно с него и
да създава взаимно привличане и желание. Но у тази жена нямаше
топлина и тя не запали у него искрата на желанието. Той усети, че дори
и да беше се опитал, нямаше да успее да й даде удоволствие.

А Атароа се вкамени, когато чу превода. Повечето мъже нито
миг не биха се поколебали да споделят Дара на Удоволствията с такава
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красива жена, за да получат свободата си. Пътниците без късмет, които
случайно попадаха на тяхната територия и бяха залавяни от ловците,
обикновено веднага се възползваха от възможността да се изплъзнат
толкова лесно от Жените — Вълци Сармунаи. Макар че някои се
колебаеха, понеже не знаеха истинските й намерения, никой не беше
си позволявал да й откаже така открито. Впрочем те много скоро се
убеждаваха, че са имали право да изпитват съмнения!

— Ти отказваш… — жената-водач заекна, не можеше да повярва.
Преводът дойде безчувствен, но реакцията й беше ясна на всички. —
Отказваш на Атароа! Как се осмеляваш! — изкрещя тя, после се
обърна към Жените-Вълци:

— Съблечете го и го завържете на мишената за упражнения!
Така бе решила да постъпи с него, но едва след като го унизи и

сломи напълно. Надяваше се Джондалар да я държи заета през цялата
зима. Тя обичаше да измъчва мъжете с обещания за свобода в замяна
за Удоволствия. За нея това беше върхът на подигравката. Оттам
нататък ги докарваше до все по-унизителни действия, докато ги
принудеше да й се подчинят напълно, преди да приключи с тях. Те
дори сами се събличаха, когато тя им кажеше, че ако го направят, ще ги
пусне да си тръгнат, защото се надяваха това най-после да й достави
пълно удоволствие.

Но никой мъж не можеше да даде на Атароа Удоволствията. С
нея се бяха отнасяли зле като момиче и тя с нетърпение беше очаквала
да се събере със силен водач от друга група. После обаче откри, че
мъжът, с когото се събра, беше още по-лош от предишните. Неговите
удоволствия винаги бяха свързани с бой и унижение, докато най-после
тя се възпротиви и причини неговата болезнена, унизителна смърт. Но
урока си беше научила препалено добре. След причинените й
жестокости тя не можеше да изпита Удоволствията, без да причинява
болка. Атароа всъщност малко се вълнуваше дали ще сподели Дара на
Майката с мъже, или дори с жени. Тя си доставяше Удоволствия, като
наблюдаваше как мъжете умират от бавна и мъчителна смърт.

Когато дълго време нямаше външни посетители, Атароа беше си
играла с мъже Сармунаи, но след първите двама или трима, които
попаднаха в нейните „Удоволствия“, те разбраха играта и отказваха да
играят. Просто се молеха за живота си. Обикновено тя отстъпваше за
тези, които имаха жени, да се молят за тях. Някои от жените обаче не
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се намесваха — те не разбираха, че именно заради тях тя се опитва да
елиминира мъжете — но пък можеха да бъдат контролирани лесно
чрез мъжете, с които бяха свързани, така че тя оставяше техните мъже
живи.

Обикновено пътници минаваха през по-топлия сезон. Рядко
някой пътуваше през студената зима, особено онези, които правеха
Пътешествие, така че напоследък не бяха минавали много пътници, а
през последното лято — нито един. Имаше няколко мъже, които бяха
успели да се измъкнат по някаква щастлива случайност, а и няколко
жени избягаха. Те предупреждаваха навсякъде. Всички, които чуеха
разказите им, ги препредаваха на останалите като слухове или
фантастични истории, но слуховете за злите Жени-Вълци се
увеличаваха, така че хората гледаха да стоят надалеч.

Атароа беше много доволна, когато взеха Джондалар, но той се
оказа доста по-лош от нейните мъже. Не искаше да играе нейната игра,
дори не искаше да й достави радост, като й се моли. Ако беше го
направил, тя може би дори щеше да го остави малко по-дълго да
живее, само заради удоволствието да гледа как се пречупва пред
нейната воля.

При командата й Жените-Вълци се втурнаха към Джондалар. Той
ги отблъсна, отстрани копията им и зараздава силни удари. Опитите му
да не се остави да го хванат бяха почти успешни, но в един момент те
успяха да го повалят. Той продължи да се бори, докато те прерязваха
връзките на туниката и панталона му, за да го съблекат, но се оказаха
предвидливи — вече бяха опрели до гърлото му остри ножове.

След като разкъсаха туниката му и оголиха гръдта му, те
завързаха ръцете му, повдигнаха го и го провесиха с ръце над главата
от една висока кука до мишените. Докато го събуваха, той риташе
силно и ги уцелваше, но всичката му съпротива само ги доведе до
желание отново да го нападат. А знаеха, че ще имат тази възможност.

След като вече го бяха провесили, те отстъпиха назад и го
загледаха, доволни от себе си. Колкото и да беше едър и силен, не бе
успял да се пребори с тях. Пръстите на Джондалар докосваха земята,
но едва-едва, а повечето мъже щяха да висят по-нависоко. Докосването
до земята му даваше едва доловимо чувство за сигурност и той дори се
усети, че отправя слаб, безмълвен призив към Голямата Майка Земя да
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го отърве по някакъв начин от това неочаквано и крайно ужасно
унижение.

Атароа се заинтересува от раната на бедрото му. Вече беше
заздравяла. Той не беше обърнал особено внимание на големия разрез,
дори не куцаше и не щадеше крака си. Ако наистина беше толкова
силен, сигурно щеше да издържи по-дълго от другите и тя щеше да си
получи желаното забавление. При тази мисъл тя се усмихна.

Извратеното одобрение на Атароа наведе Джондалар на нови
мисли. Усети силен вятър и потръпна, но не само от студ. Когато
погледна към нея, видя, че тя му се усмихва. Лицето й беше
порозовяло, а дишането — учестено; изглеждаше доволна и странно
чувствена. Нейната радост биваше още по-голяма, ако мъжът, който й
доставяше Удоволствията, беше и красив. Привлечена по своя
собствен особен начин от този висок мъж, тя очакваше този път да
продължи възможно по-дълго.

Той погледна към оградата от колове и видя, че мъжете гледат
през пролуките. Чудеше се защо не го предупредиха. Явно такова нещо
не се случваше за пръв път. Дали щеше да има някаква полза, ако го
бяха предупредили? Или просто щеше да го очаква със страх? Може
би те бяха решили, че е по-добре да не знае предварително.

В интерес на истината някои мъже бяха говорили за това. Всички
харесваха Зеландони и обожаваха умението му да прави сечива. С
острите ножове и други уреди се надяваха да успеят да избягат. Винаги
щяха да го помнят с това! Но всеки от тях беше наясно, че дотогава
щеше да мине доста време, а ако нямаше външни посетители, Атароа
щеше непременно да провеси някого от тях за мишена. Двама вече
бяха провесвани веднъж и знаеха, че едва ли техните
сърцераздирателни молби щяха да я накарат да отложи за втори път
своята смъртоносна игра. Тайно в себе си те се радваха на неговия
отказ да й се подчини, но се бояха, че всеки шум би могъл да привлече
вниманието й към тях. Затова гледаха мълчаливо, като всеки от тях
изпитваше състрадание и страх, но и мъничко срам.

Не само Жените-Вълци, а и всички жени в Бивака трябваше да
присъстват като свидетели на церемонията с мъжа. Повечето от тях
мразеха това, но се страхуваха от Атароа — дори и нейните ловци.
Стояха доста настрана, не смееха много да се приближат. Чувстваха се
зле, но ако ги нямаше тук, следващият щеше да бъде, който и да е друг
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от мъжете. Някои жени се бяха опитвали да бягат, дори някои бяха
успели, но повечето бяха хванати и върнати обратно. А ако имаха в
кошарата мъже, на които държат — особено техните мъже, братя,
синове, за наказание трябваше да ги гледат как страдат в клетката без
храна и вода. И понякога, макар и рядко, те самите бяха затваряни в
клетката.

Жените, които имаха момчета, бяха наплашени, понеже не знаеха
какво ще се случи със синовете им, особено след като видяха какво
стана с Одеван и Ардобан. Най-уплашени бяха обаче двете жени с
бебета и тази, която беше бременна. Атароа им се радваше, оказваше
им специално внимание и грижи, но всяка от тях имаше своя малка
тайна и се боеше, че ако водачката я разкрие, ще свършат обесени на
мишената.

Жената-водач пристъпи пред своите ловци и взе едно копие.
Джондалар забеляза, че е доста тежко и грубо направено и неволно се
замисли как би могъл да им изработи по-хубаво. Но лошо направеното
дебело острие в никакъв случай не беше по-тъпо. Гледаше как
внимателно се прицелва тя ниско долу. Знаеше, че голотата му й дава
възможност да му причини каквато болка реши, и изпита желание да
свие крака, за да се предпази поне малко. Но това щеше да е
равносилно на отстъпление и показан страх, а знаеше, че това ще го
направи още по-уязвим.

Атароа го гледаше с присвити очи, знаеше, че се страхува от нея
и това я радваше. Някои мъже в такъв момент й се молеха. Но този
нямаше да се моли, беше сигурна, или поне не веднага. Тя изтегли
ръката си назад, като че се приготвя да хвърли копието. Той затвори
очи и си помисли за Айла, като се чудеше дали е жива или не, дали
тялото й лежи долу под скалата, смазано от стадото коне. С болка, по-
силна от тази, която можеше да причини, което и да било копие, си
помисли, че ако тя не е жива, животът нямаше никакъв смисъл за него.

Чу изсвистяването на копие. То се заби в мишената над него.
Внезапно падна на земята, понеже ръцете му бяха свободни. Погледна
ги и видя висящ къс от срязаното въже. Атароа още държеше своето
копие. А копието, което той чу, не беше изпратено от нея. Джондалар
погледна нагоре към мишената и видя едно красиво, не много голямо
копие с връх от кремък да стърчи над кола, а задният му край с перо на
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него още трептеше. Тънкият, фино изработен връх беше прерязал
въжетата. Той познаваше това копие!

Обърна се да погледне в посоката, откъдето беше дошло. Видя
раздвижване непосредствено зад Атароа. Погледът му се замъгли,
защото очите му се изпълниха със сълзи. Не можеше да повярва
напълно. Наистина ли беше тя? Беше ли наистина жива? Наведе глава
и премигна няколко пъти, за да може да вижда по-ясно. Когато вдигна
очи, видя два коня, а на единия — жена!

— Айла! — извика. — Ти си жива!
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Атароа се обърна да види кой хвърли копието. В далечния край
на полето, вън от Бивака, видя жена, яздеща кон. Качулката на
кожената й туника беше отхвърлена назад, тъмнорусата й коса и цветът
на коня бяха толкова близки, че ужасяващото видение изглеждаше като
съставено от една обща плът. Възможно ли е жената-кон да е
изпратила копието? — чудеше се тя. Но как можеше някой да изпрати
копие на такова голямо разстояние? После видя, че жената е
приготвила още едно копие.

Студена вълна заля Атароа, усети как косата й настръхва, но
смразяващият й страх в този момент нямаше нищо общо с
материалните неща, дори те да бяха копия. Видението й не беше жена
— в това беше сигурна! В момент на внезапно просветление тя прозря
огромното и неописуемо зверство в своите отвратителни постъпки и
видя фигурата, която идваше през полето като една от спиритичните
форми на Майката, духът на отмъщението, изпратен да донесе
възмездие. В сърцето си тя почти Я приветства с добре дошла; за нея
щеше да е облекчение най-после да свърши този живот-кошмар.

Не само водачката се страхуваше от странната жена-кон.
Джондалар се беше опитал да им каже нещо за нея, но никой не му
беше повярвал. Никой никога не беше допускал, че е възможно човек
да язди кон. Внезапното появяване на Айла порази всеки по различен
начин. За някои то беше заплашително най-малкото заради това, че
беше абсурдно жена да язди кон и поради страха от непознатото; други
приемаха нейното тайнствено идване като знак за власт от другия свят
и бяха изпълнени с лошо предчувствие. Доста от тях я виждаха както
Атароа: възмездие лично за тях за лошите им дела, отражение на
тяхната собствена съвест. Подтиквани или принуждавани от Атароа,
много от тях бяха извършвали ужасни и брутални неща, или бяха
допускали да бъдат извършени, за което през нощта изпитваха дълбок
срам или страх от възмездие.
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Дори Джондалар се почуди, макар и за кратко, дали Айла се е
върнала от другия свят да спаси живота му, убеден в този миг, че стига
да искаше, тя можеше да го направи. Следеше я как се приближава,
гледаше я с внимание и любов, с желанието да насити погледа си с
гледка, каквато мислеше, че никога вече няма да види: жената, която
обичаше, яздеща любимата кобила. Лицето й беше зачервено от студа,
вятърът развяваше косата й. Пухкави облачета топъл въздух политаха
нагоре при всяко издишване на жената и кобилата — това изведнъж го
подсети за собствената му голота и за студа.

На кръста си тя носеше колана за вещи, препасан върху кожената
й туника, а на един от клуповете му висеше кинжалът от бивник на
мамут — подарък от Талут. Ножът с дръжка от слонова кост, който
Джондалар беше направил специално за нея, също се поклащаше в
ножницата, наред с брадвичката. Поизтритата й лечителска торба от
кожа на видра също си беше на мястото.

Както яздеше коня леко и грациозно, Айла изглеждаше
поразително уверена и спокойна, но за Джондалар беше ясно, че е
напрегната. В дясната си ръка държеше прашката, а той знаеше колко
добре може да стреля от тази позиция. С лявата си ръка, където той
беше сигурен, че стиска два камъка, тя придържаше едно копие,
заредено в копиехвъргача, който пък беше подпрян на Уини.
Непосредствено зад крака на Айла имаше още няколко копия в калъф
от оплетена трева.

При приближаването си Айла беше наблюдавала лицето на
високата водачка, което отразяваше последователно всяка нейна
реакция — от изненада до ужас и отчаяние в мига на просветлението;
обаче, когато жената върху коня дойде по-близо, умът на водачката
отново беше замъглен от лудостта. Атароа присви очи, за да види
русата жена, после бавно се усмихна — подобие на усмивка, пълна с
порочна, пресметлива злоба.

Айла никога не се бе сблъсквала с лудостта, но проумя
несъзнателните изражения на Атароа и разбра, че тази жена, която
заплашваше Джондалар, наистина беше опасна; тя беше хиена. Жената
на коня беше убивала много хищници и знаеше тяхното
непредсказуемо поведение, но омраза изпитваше единствено към
хиените. За нея те бяха метафоричният образ на възможно най-лошите
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хора, а Атароа беше хиена — опасно зловещо проявление на злото —
на която никога не трябва да се има доверие.

Гневният поглед на Айла беше насочен към високата водачка, но
същевременно тя не изпускаше из очи цялата група, включително
вцепенените Жени-Вълци. Когато Уини беше само на метри от Атароа,
Айла мярна рязко движение настрани. С едно плавно движение, почти
невидимо, един камък се озова в прашката, изсвистя и тупна.

Епадоа изквича от болка и хвана ръката си, при което копието й
изтрополи върху замръзналата земя. Айла можеше, ако беше поискала,
да счупи ръката й, но съзнателно не го направи — искаше само да
провери силата си. Независимо от това водачката на Жените-Вълци
щеше да бъде контузена доста време.

— Атароа, кажи на жените с копията да не мърдат! — обърна се
тя към Атароа.

На Джондалар му трябваха няколко мига да осъзнае, че тя говори
на някакъв непознат език, но думите й бяха разбрани. Остана поразен,
защото проумя, че тя говореше на Сармунаи! Откъде би могла Айла да
знае Сармунаи? Та тя никога преди не беше го чувала!

Това изненада също и жената-водач — да чуе от напълно
непозната, обръщение по име, но още по-учудващ беше особеният
начин на говорене на Айла — като че с акцент от друг език, и взе пак
без големи различия. Този глас разбуди у нея дълбоко потиснати, но не
и забравени чувства; погребани в паметта чувства, включително страх,
което я изпълни с обезпокоително неловко чувство. То засили
вътрешното й убеждение, че приближаващата се фигура не беше
просто жена на кон.

Много години бяха минали, откакто беше изпитвала тези
чувства. Атароа не беше харесвала условията, които ги предизвикаха у
нея за пръв път, а още по-малко искаше да си ги спомня сега. Това я
нервира, раздразни и ядоса. Искаше да пропъди спомените. Трябваше
да се отърве от тях, да ги унищожи, за да не могат да се върнат никога.
Но как? Тя погледна към Айла, възседнала коня, и в този миг реши, че
русата жена е виновна! Тя ги върна, тя събуди спомените, чувствата.
Ако я погуби, всичко това щеше да изчезне и щеше отново да има
спокойствие. Със своя бърз, макар и изкривен разсъдък, започна да
обмисля как можеше да унищожи жената. Коварна усмивка пробяга по
устните й.
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— Е, като че ли този Зеландони все пак е казал истината — каза
тя. — Ти дойде точно навреме. Мислехме, че той се е опитал да краде
месо, а то едва щеше да стигне за самите нас. Разказа ни някаква
история за яздене на коне, но ти разбираш, че не можехме да му
вярваме… — Забеляза, че думите й не се превеждат, и спря. —
Сармуна! Не превеждаш какво говоря! — изсъска тя.

Сармуна се беше загледала в Айла. Спомняше си как една от
първите жени-ловци, когато се върна с групата, донесла Джондалар,
дойде и й разказа за свое странно видение по време на лова, като я
молеше да го изтълкува. Разказа за една жена, която седяла на гърба на
кон сред стадото, докато те го гонели към ръба на скалата, опитвала се
да удържа коня и накрая го накарала да се върне обратно. Когато
ловците донесоха месото, говореха, че са видели жена да язди кон —
тогава Сармуна се чудеше какъв ли е смисълът на странното видение.

От известно време доста неща тревожеха Тази, която служеше на
Майката, но когато мъжът, когото бяха донесли, се оказа млад мъж,
който като че ли се материализира от собственото й минало и разказа
историята за жената върху гърба на кон — това вече окончателно я
разстрои. Този образ преследваше съзнанието на Сармуна
непрекъснато, докато тя обмисляше различни възможни
интерпретации на честото видение. А една истинска жена, която влиза
на кон в техния Бивак, придаваше на видението изключителна мощ.
Това беше реално появяване и неговото въздействие я смути. Не бе
насочила вниманието си към Атароа, но една част от нея все пак я
слушаше, така че сега бързо преведе думите на жената-водач на
Зеландони.

— Смърт на ловец, който ловува, в никакъв случай не е
постъпка, характерна за Великата Майка на Всичко — каза Айла на
Зеландони, след като изслуша превода, макар че беше разбрала
същността още от Атароа. Сармунаи беше много близък до Мамутои и
тя разбираше доста, но Зеландони беше по-лесен и тя би могла да се
изразява по-добре. — Майката е възложила на Своите деца да разделят
храната си и да оказват гостоприемство на посетителите.

Докато Айла говореше на Зеландони, Сармуна също забеляза
странното й произношение. Макар че го говореше перфектно, имаше
нещо… Но сега не беше време да мисли за това — Атароа чакаше.
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— Точно затова прилагаме наказанието! — сдържано обясни
Атароа, макар че гневът й не остана скрит нито за Сармуна, нито за
Айла. — То кара хората да се откажат друг път да крадат и така остава
достатъчно храна, която да се дели. Но жена като теб, толкова опитна в
използването на оръжия, не би могла да разбере колко трудно беше,
когато нито една жена тук не можеше да ловува. Храната беше малко.
И всички страдахме от това.

— Но Великата майка земя дава на Своите Деца и други неща,
освен месото. А жените познават растенията и знаят кои да берат за
храна — отговори й Айла.

— Обаче аз съм забранила! Ако им бях позволила да прекарват
времето си в бране на плодове, нямаше да се научат да ловуват.

— Тогава недостигът на храна си е бил по ваша вина и заради
избора на тези, които са последвали твоето решение. Това не е
основание да се убиват хора, които не познават вашите обичаи. Ти си
си присвоила правата на Майката. Тя повиква Своите Деца при себе
си, когато Тя е готова. А ти нямаш право да упражняваш Нейната
власт.

— Всички хора имат свои тачени обичаи и традиции, а ако бъдат
нарушени, някои от тях наказват за това със смърт.

Това беше истина; Айла го знаеше от собствен опит.
— Но защо вашите обичаи изискват наказание смърт за това, че

човек иска да яде? Повелите на Майката трябва да стоят на първо
място. А те казват да се дели храната и да се оказва гостоприемство на
посетителите. Ти си неучтива и негостоприемна, Атароа.

 
 
Неучтива и негостоприемна! Джондалар едва се сдържа да не се

изсмее. По-скоро убийца и чужда на всякаква човещина! Той гледаше
и слушаше изумен, а при сдържаните изказвания на Айла се
усмихваше одобрително. Спомни си как тя дори не можеше да разбира
шегите, а какво остава да нанася груби обиди!

Атароа беше разгневена и й личеше, въпреки че правеше всичко
възможно да се владее. Беше усетила пипалцата на „любезната“
критика на Айла. Бяха й се скарали, сякаш беше малко дете, лошо
момиченце. Би предпочела открито да я нарекат зла и властна, но да я
уважават и да се страхуват от нея. Мекотата в думите на тази жена я
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правеше да изглежда смешна. Забеляза усмивката на Джондалар и
злобно го изгледа, убедена, че всеки от гледащите наоколо иска да се
смее с него. Тя се закле пред себе си, че ще го накара да съжалява — и
него, и тази жена!

Айла помръдна, сякаш се наместваше върху Уини, а всъщност
застана така, че да й е по-лесно да хване копиехвъргача.

— Мисля, че Джондалар трябва да си вземе дрехите —
продължи новодошлата, като леко повдигна копието, като
демонстрираше, че просто го държи, без открито да заплашва с него.
— Не забравяй и връхната му туника — тази, която си облякла. А може
би ще изпратиш някого да донесе и колана му, ботушите, ръкавиците,
меха за вода, ножа и сечивата, които носеше със себе си.

Тя изчака Сармуна да преведе. Атароа стисна зъби, но се
усмихна, макар че това беше по-скоро гримаса. Даде знак на Епадоа. С
лявата си ръка, защото дясната й бе ударена, а Епадоа знаеше, че дълго
ще носи и контузията от ритника на Джондалар в крака, тя вдигна
дрехите му, които толкова трудно бяха съблекли, и ги пусна пред него.
После влезе в голямата землянка.

Докато чакаше той да се облече, жената-водач се опита да
заговори с по-приятелски тон.

— Сигурно си уморена от дългото пътуване — как каза той, че
ти е името? Айла? — Жената на коня само кимна — разбираше я
прекалено добре. Тази водачка не отдава голямо значение на
любезните запознанства, отбеляза си, никак не е изтънчена. — Ще ми
позволиш да ти предложа гостоприемството на моето жилище. Ще
останеш при мен, нали?

Преди Айла или Джондалар да успеят да отговорят, заговори
Сармуна:

— Според обичая на посетителите се предлага място в дома на
Тази, която служи на Майката. Бъдете добре дошли в моето жилище.

Докато слушаше Атароа и изчакваше превода, Джондалар,
треперейки от студ, обу панталоните си. Докато животът му беше в
опасност, не обръщаше внимание на студа, но вкочанените му пръсти
едва завързаха ремъците на кръста. Макар туниката му да беше
скъсана, нахлузвайки я през глава, той искрено й се радваше, но за миг
остана неподвижен, учуден от предложението на Сармуна. После се
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дооблече и когато отново се огледа, видя как Атароа се мръщи към
жената-шаман. Седна и започна да се обува колкото можеше по-бързо.

„По-късно ще й дам да се разбере“ — мислеше Атароа, а в
същото време каза:

— Трябва да ми позволиш да поделя храната си с теб, Айла. Ще
подготвим празник, на който вие ще сте почетни гости — и двамата. —
Погледна и към Джондалар. — Напоследък имахме успешен лов и не
мога да ви оставя да си тръгнете с лоши впечатления от мен.

Джондалар намираше опита й да се усмихне приятелски за
измама и нямаше никакво желание нито да яде тяхната храна, нито да
остава в това селище дори миг повече, но преди да успее да се обади,
Айла отговори:

— За нас ще бъде щастие да приемем твоето гостоприемство,
Атароа. Кога смяташ да се състои празникът? Аз също бих искала да
приготвя нещо, но сега вече денят преваля.

— Да, вече е късно — каза тя, — а и аз имам да приготвям някои
неща. Празникът ще направим утре, а тази вечер ти, разбира се, че
споделиш скромната ни вечеря, нали?

— Иска ми се да се заема с подготовката за утрешния празник.
Ще се върнем утре — отговори Айла. После добави: — На Джондалар
му трябва връхната наметка, Атароа. Разбира се, той ще ти върне
„одеждите“, с които сега е облечен.

Жената издърпа дрехата през главата си и я даде на Джондалар.
Въпреки нейната миризма, която усети, докато се обличаше, се зарадва
поне на топлината. В усмивката на водачката имаше неприкрита злоба,
докато стоеше на студа само по тънките си долни дрехи.

— А останалите неща? — напомни й Айла.
Атароа погледна към входа на своето жилище и махна на една от

жените. Епадоа бързо донесе принадлежностите на Джондалар и ги
остави до краката му. Никак не беше доволна, че трябва да ги върне.
Атароа беше обещала част от тях да останат за нея. Особено й
харесваше ножът — никога не беше виждала толкова красиво
изработен.

Джондалар завърза колана си, после нареди по него сечивата и
другите принадлежности по местата им, като все още не можеше да
повярва, че отново са у него. Не вярваше, че ще му ги върнат и че ще
се измъкне жив оттук. После, за изненада на всички, той скочи зад
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жената на коня. С удоволствие напускаше този Бивак и не искаше да го
види никога вече. Айла се огледа на всички страни, за да се увери, че
никой не е готов да им попречи да си тръгнат или да хвърли копие по
тях. После обърна Уини и я пусна в галон.

— След тях! Искам ги обратно тук! Няма да се измъкнат толкова
лесно! — изръмжа Атароа към Епадоа, докато влизаше в палатката си
бясна от ярост и трепереща от студ.

Айла караше Уини да тича колко го може най-бързо, докато
малко се отдалечиха и започнаха да се спускат по хълма. Забавиха ход
едва когато влязоха в гората долу до реката. Тръгнаха към лагера,
където Айла се беше устроила — а той всъщност не беше много далеч
от селището на Сармунаи. Едва когато се почувстваха малко повече в
безопасност, Джондалар осъзна близостта на Айла и усети прилив на
такава силна благодарност, че отново са заедно, та дъхът му секна.
Обви ръце около нея и я притисна до себе си, усещайки косата й на
бузата си и вдишвайки нейния неповторим топъл женски аромат.

— О, ти си тук, пак си до мен! Не мога да повярвам. Боях се, че
вече те няма, че си отишла в другия свят. Толкова съм благодарен, че
отново си тук — направо не знам как да го изразя!

— Джондалар, толкова много те обичам! — отвърна тя. Облегна
се назад, притисна се към него с облекчение, че отново е до него.
Любовта й беше станала още по-дълбока и я изпълваше неудържимо.
— Открих едно петно кръв и през цялото време вървях по следата, за
да те намеря, без изобщо да знам дали си жив! Когато разбрах, че са те
носили, сметнах, че трябва да си бил жив, но не си можел да ходиш.
Така се тревожех! Но следата не беше много лесна за следване, та
усещах как изоставам. Ловците на Атароа се движат много бързо,
макар и пеша, а освен това познават пътя.

— Ти се появи точно навреме. Много добре стана, че дойде в
този момент. Ако малко се беше забавила, щеше вече да е късно —
каза Джондалар.

— Аз не се появих просто така.
— Така ли? А кога дойде?
— Дойдох веднага след като те за втори път пренесоха месо.

Всъщност съм вървяла малко пред тях, но докато носеха първата част,
ме настигнаха, като пресичах реката. Имах късмет, че видях две жени,
които отиваха да ги посрещат. Скрих се и изчаках да минат покрай
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мен, после ги проследих, а пък ловците с втората част от месото се
оказаха по-близо до мен, отколкото очаквах. Може и да са ме видели,
поне отдалеч. От време на време яздех, после се отклоних от техния
път. А когато отивах да следя, внимавах много, за да не срещна някого,
ако се връщат за още месо.

— Това обяснява „вълненията“, за които говореше Ардемун. Той
не знаеше причината, само беше видял, че са напрегнати и говорят
нервно, след като донесоха месото. Но щом си била наблизо, защо не
дойде по-рано да ме измъкнеш оттам?

— Трябваше доста време да наблюдавам, да чакам подходящ
момент, за да те извадя от ограденото място — как го наричат,
кошарата ли?

Джондалар измърмори утвърдително.
— Не те ли беше страх, че някой може да те види?
— Наблюдавала съм живи вълци в бърлогата им; в сравнение с

тях Вълците на Атароа са доста шумни и е лесно да ги избегнеш. Бях
достатъчно близо, за да ги чувам през цялото време. Зад Бивака има
едно хълмче. Оттам се вижда цялото селище и дори вътре в онази
кошара. Зад него има три големи бели скали, като наредени високо на
хълма.

— Да, забелязах ги. Само ако знаех, че си тук наблизо! Щях да се
чувствам много по-добре през цялото време, докато ги гледах.

— Чух жените да ги наричат Трите момичета или може би Трите
сестри.

— Наричат ги Бивакът на Трите сестри — каза Джондалар.
— Мисля, че още не съм научила добре езика им.
— Знаеш повече от мен. Доста изненада Атароа, когато

проговори на техния език.
— Сармунаи толкова много прилича на Мамутои, че никак не е

трудно да разбереш смисъла на думите — каза Айла.
— Никога не ми е дошло наум да ги питам как наричат белите

скали. А са толкова добър знак за мястото, че е съвсем логично да си
имат име.

— Цялата област е като някакъв знак, ориентир. Вижда се
отдалеч. От разстояние прилича на спящо животно. А нататък има
едно място, откъдето се открива много хубава гледка, ще я видиш.
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— Сигурен съм, че и хълмът има някакво име, особено след като
е такова удобно място за лов. Обаче от него видях само малка част,
когато ходехме на погребения. Имаше две — едното още когато се
озовах там; погребваха трима младежи — каза той, като се наведе, за
да се предпази от клоните на едно дърво.

— Аз ви следях при второто погребение. Мислех си, че може да
успея още тогава да те измъкна, но ви наблюдаваха много зорко. А и
тогава ти намери кремъка и започна да показваш на всички
копиехвъргача. Трябваше да изчакам доста, докато дойде подходящ
момент да ги изненадам. Жалко, че чакането продължи толкова много.

— Откъде знаеш за кремъка? Ние бяхме толкова предпазливи.
— Наблюдавах те през цялото време. Тези Жени-Вълци в

никакъв случай не са добри стражи. Ако беше го забелязал, ти можеше
и сам да успееш да избягаш — особено ако не беше се задълбочил в
работата с този кремък. А освен това не са и добри ловци.

— Ако вземем предвид, че са почнали от нищо, излиза, че добре
са се справили. Атароа каза, че не са знаели как да използват копията,
затова трябвало да гонят животните.

— Губят си времето да вървят по целия път до Великата майка
река, за да накарат конете да паднат от скалата, а могат да ги хващат
много по-лесно тук на място. Животните, които се движат по тази
река, на едно място трябва да преминат през теснина между водата и
хълма и много лесно се забелязват, когато отиват нататък.

— Видях го, когато отивахме на първото погребение. Мястото,
където ги погребаха, е добра наблюдателница и забелязах, че някой е
давал сигнали с огън оттам — имаше пепел от големи огньове, но не
знам преди колко време е било.

— Вместо да строят огради за мъжете, можеха да направят
оградено място, в което да вкарват животните, като ги гонят, дори и без
копия — каза Айла. Дръпна Уини да спре и посочи към варовиковото
възвишение, очертало се на хоризонта: — Погледни нататък!

— Наистина прилича на спящо животно. И виж, дори се виждат
белите скали, Трите сестри.

Известно време яздиха мълчаливо. После Джондалар замислено
промълви:

— Щом е толкова лесно да се избяга от кошарата, защо мъжете
не са го направили досега?
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— Не мисля, че са правили опит изобщо. Може би затова жените
са престанали да ги наблюдават толкова внимателно. Но много от
жените, дори някои от ловците, не искат мъжете повече да стоят
затворени там. Само че се страхуват от Атароа.

Айла спря.
— Ето, тук съм си направила лагера.
Рейсър потропа приветствено с копито, когато влязоха в малко

оградено пространство, изчистено от храсти. Младият жребец беше
здраво вързан за едно дърво. Всяка нощ жената си правеше легло в
средата на лагера, но сутрин внимателно събираше всичкия багаж
върху гърба на Рейсър, за да е готова да потегли незабавно, ако се
наложи.

— Ти си спасила и двамата от падане през скалата! — удиви се
Джондалар. — Не знаех, но не посмях да те питам. Последното, което
си спомням преди удара по главата, е как ти яздеше Рейсър и се
опитваше да го овладееш.

— Трябва да свикна и с неговата юзда. Най-големият проблем
дойде от другия жребец, но него вече го няма за съжаление. След като
спряха да я прибират към стадото, Уини дойде при мен още при
първото изсвирване — каза Айла.

Рейсър много се зарадва на Джондалар. Тръсна глава, после я
вдигна високо за поздрав и ако не беше вързан, щеше да дотича до
мъжа. С изправени уши и високо вдигната опашка, жребецът цвилеше
към Джондалар в нетърпеливо очакване, докато той отиваше към него.
После наведе глава да близне ръката му. Джондалар го поздрави като
скъп приятел, когото не се е надявал да види отново — прегръщаше го,
потупваше го, галеше го и му говореше.

После страхувайки се от отговора й, той я попита:
— А Вълчо?
Айла се усмихна и изсвири. Вълкът изскочи от едни храсталаци;

не можеше да се спре на едно място от радост, че го вижда. Затича се
към него с размахана опашка, излая кратко, после скочи, постави лапи
на раменете му и го близна по лицето. Джондалар хвана главата му,
разроши козината му, после притисна чело до главата на вълка.

— Никога не се е държал така с мен — изненадано изрече той.
— Много му беше мъчно за теб. Като че ли точно колкото мен

искаше да те намерим по-скоро, и ако не беше той да държи следата,
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не знам как щях да се справя. Доста далеч сме от Великата майка река,
а има и големи участъци суха твърда земя, по която следите не личат.
Но неговото обоняние помогна — обясни Айла. После и тя поздрави
вълка.

— А той през цялото време ли е чакал в храстите? И не излезе,
докато ти не го повика? Сигурно не е било лесно да го научиш на това?

— Трябваше да го науча да се крие — не знаех кой може да се
появи наоколо, а не исках те да знаят за него. Те ядат вълче месо.

— Кой яде вълче месо? — с отвращение сбърчи нос Джондалар.
— Атароа и нейните ловци.
— Толкова ли няма какво да ядат?
— Може би някога е било така, но сега го правят по-скоро като

ритуал. Приемаха нов ловец — една млада жена се присъедини към
тяхната Вълча Глутница. Пазят го в тайна от другите жени и ходят на
едно специално място далеч от жилищата. Имаше един жив вълк в
клетка, заклаха го, одраха го, после го сготвиха и го изядоха. Харесва
им да си мислят, че по този начин поемат силата и способностите на
вълка. Щеше да е по-добре, ако просто гледаха вълците — можеха да
научат повече.

Джондалар усети, че несъмнено тя не одобрява Жените-Вълци и
техните ловни умения, и сега вече знаеше защо. Техните ритуали за
посвещаване застрашаваха нейния вълк.

— Значи си научила Вълчо да се крие, докато не го повикаш.
Това е ново изсвирване.

— Ще те науча. Знаеш ли, даже когато е скрит, не съм спокойна
за него. За конете също. Единствените животни, които съм виждала да
убиват жените на Атароа, са коне и вълци — каза тя, като оглеждаше
любимците си.

— Доста си научила за тях, Айла.
— Трябваше да науча всичко възможно, за да успея да те

измъкна оттам. Но може би научих прекалено много.
— Прекалено много ли? Как така прекалено много?
— Когато те намерих отначало, мислех само как да те измъкна от

това място, а после да си заминем колкото се може по-бързо, но сега не
можем да си тръгнем.

— Какво имаш предвид? Как така не можем да си тръгнем?
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— Не можем да оставим децата да живеят при такива ужасни
условия, нито пък мъжете. Трябва да им помогнем да се освободят —
отговори Айла.

Джондалар се разтревожи. Беше виждал този решителен поглед
и преди.

— Айла, опасно е да оставаме, и то не само за нас. Помисли
каква лесна плячка са конете. Те не бягат от хора. А и сигурно не
искаш да видиш зъбите на Вълчо да висят на врата на Атароа, нали? И
аз искам да помогна на онези хора. Живях там и съм убеден, че никой
не би трябвало да живее по такъв начин, особено децата, но какво
можем да направим? Ние сме само двама.

Той наистина искаше да им помогне, но се страхуваше, че ако
останат, водачката може да стори нещо лошо на Айла. Мислеше, че я е
загубил, а сега, когато отново бяха заедно, можеше да я загуби
наистина. Опитваше се да я убеди, че трябва да си тръгнат.

— Не сме сами. Не само ние двамата искаме да променим
нещата. Трябва да намерим начин да им помогнем — продължи
жената, после се замисли. — Мисля, че Сармуна иска да се върнем —
това беше причината да ни предложи своето гостоприемство. Трябва
да отидем на празника утре.

— Атароа е използвала отрова преди. Ако се върнем там, може
никога да не си тръгнем. Тя те мрази, и ти го знаеш!

— Зная, но трябва да се върнем. Заради децата. Няма да се
храним — ще ядем само това, което аз ще занеса, и то ако не
забележат. Как мислиш, дали да преместим лагера, или да останем
тук? Имам доста неща да свърша до утре.

— Не виждам смисъл да се местим. Те просто ще ни проследят.
Затова трябва да тръгнем веднага — отговори Джондалар и хвана
двете й ръце. Погледна я настойчиво в очите, като че се опитваше да й
внуши да промени намерението си. Най-после я пусна; знаеше, че тя
няма да си тръгне, а той ще остане с нея. В сърцето си и той желаеше
същото, но искаше да се убеди, че не може да я отклони от
намерението й. Закле се, че няма да допусне да й се случи нищо лошо.

— Е, добре — каза. — Заявих на мъжете, че ти няма да
възприемеш някой да бъде третиран по такъв начин. Не съм сигурен
дали ми повярваха, но трябва да им помогнем да се освободят.
Изненадах се, когато Сармуна ни предложи гостоприемството си. Не
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мисля, че го прави често. Жилището й е малко и е встрани от другите.
Не е пригодено за посрещане на посетители. Ти как мислиш, защо тя
иска да се върнем?

— Защото тя прекъсна Атароа, за да ни покани. Не мисля, че
това се хареса на водачката. Имаш ли доверие на Сармуна,
Джондалар?

Той се замисли.
— Не знам. Доверявам й се повече, отколкото на Атароа. Знаеш

ли, Сармуна познава майка ми. Живяла е в Деветата пещера като малка
и хората там са били нейни приятели.

— А, ето защо говори добре толкова езици. Щом познава майка
ти, защо не ти помогна?

— И аз се чудя. Може би не е искала. Мислех си, че може да се е
случило нещо между нея и Мартона. Не помня майка ми да е говорила
за някого, който е живял с тях, дори и когато е била млада. Но имам
някакво чувство, свързано със Сармуна. Тя обработи раната ми и макар
че това е повече от всичко, което е правила за останалите мъже, мисля,
че тя би искала да направи дори още. Но не смятам, че Атароа ще й
позволи.

Разтовариха Рейсър и подготвиха лагера си. И двамата бяха
неспокойни. Джондалар запали огъня, а Айла започна да приготвя
храната. Отначало предвиди обичайното за двамата количество, но
после си спомни колко малко храна се даваше на мъжете в кошарата и
добави още. Когато започнеше да яде, той щеше да усети колко е
изгладнял.

Джондалар седна до огъня и загледа жената, която обичаше.
После отиде до нея.

— Преди да се заемеш с работата си, жено — каза той, като я
привлече към себе си, — аз поздравих два коня и един вълк, но не
поздравих някого, който е най-важен за мен.

Тя се усмихна по начина, който винаги предизвикваше у него
вълна от топла нежност и любов.

— Никога не съм прекалено заета за теб.
Той се наведе да я целуне по устните, отначало бавно, но после

страхът и тревогата му да не я загуби някога внезапно го заляха
отново.
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— Толкова се боях, че няма да те видя пак! Мислех, че си мъртва.
— Гласът му пресекна, задавен от чувството и от облекчението, че
отново е до нея. — Атароа не би могла да ми причини нищо по-лошо
от това да загубя теб.

Притискаше я към себе си толкова силно, че тя едва можеше да
диша, но в същото време не й се искаше да я пуска. Той я целуна по
устните, по шията и започна да обхожда тялото й с ръце.

— Джондалар, сигурна съм, че Епадоа ни е проследила…
Той се отдръпна и задържа дъха си.
— Права си, сега не е време за това. Прекалено безпомощни ще

сме, ако ни нападнат. — Трябваше да помисли предварително.
Усещаше, че трябва да й обясни: — Беше просто защото… мислех, че
никога вече няма да те видя. Това е като Дар от Майката — да съм тук
с теб, и… е… обзе ме порив… да Я прославя с благодарност.

Айла го прегърна, за да му покаже, че изпитва същото. Помисли
си, че никога преди не беше искала той да й обяснява защо я желае. Не
й бяха нужни обяснения. Но трябваше да се овладее, да не забравя за
опасността, която ги дебне, и да не се поддава на своето желание. Но
като усети как желанието й нараства, тя отново обмисли ситуацията.

— Джондалар… — тонът й беше особен, — може би пък сме
достатъчно далеч пред Епадоа; тя много бързо ще ни проследи дотук…
но Вълчо ще ни предупреди…

Той я погледна и постепенно проумя какво иска да му каже,
усмихна се и в подкупващите му сини очи изплува желание и любов.

— Айла, жено моя! Моята красива любеща жена! — гласът му
беше дрезгав от копнеж.

Дълго време бяха разделени. Джондалар беше готов, но все пак
не избърза, а започна да я целува бавно и дълго. Усещаше как устните
й все повече се разтваряха, за да го пропуснат в топлата й уста.
Мислите му се насочиха към едни други разтварящи се устни и топъл
влажен отвор и той остави поривите на мъжественост в напрегнато
очакване. Трудно щеше да се сдържи достатъчно дълго, за да й достави
Удоволствия.

Айла го притискаше към себе си: затворила очи, усещаше само
устните му върху своите и лекичко го галеше с език. Усети как
нарастващата му топлина я залива и откликна незабавно; желанието
беше толкова силно, че не искаше да чака нито миг повече. Искаше да
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бъде още по-близо до него, толкова близо, колкото можеше само когато
той е в нея. Задържа устни върху неговите, а ръцете й се спуснаха към
кръста му при връзките на панталона. Развърза го и го остави да падне,
после продължи да се бори с възлите на долните му дрехи.

Джондалар си спомни за оплетените възли, които се наложи да
направи от прерязаните преди това връзки. Откъсна се от нея, вгледа
се в любимите очи — синьо-сиви като най-фин кремък, пресегна се
към ножницата и отново сряза връзките — така или иначе трябваше да
се слагат нови. Тя се усмихна, пусна на земята своята дреха, която
беше достатъчно дълга, за да послужи за постеля, и падна върху нея.
Той я последва още докато развързваше обувките си.

Лежаха и се целуваха. Джондалар посегна под кожената й туника
и погали стегнатата й гръд. Под ръката му зърното се втвърди. Той
махна тежките й дрехи, за да освободи връхчето — то потръпна леко
от студа, миг преди топлата му уста да го поеме; затопли се, но не
омекна. В желанието си тя не изчака повече, а се обърна по гръб,
придърпа го и се разтвори да го приеме.

С чувство на радост, че е готова колкото него, той коленичи
между топлите й бедра и нетърпеливо проникна в нея. Топла влага го
обгърна, ласкаво и меко го привлече още по-навътре и въздишката му
прозвуча като стон.

Айла усети проникването му и го привлече към себе си още по-
дълбоко, до корена на цялото си същество. Забрави всичко, освен
неговата топлина, която я изпълни, докато се извиваше да се слеят в
нежна дъга. Той се отдръпна малко, после отново я погали,
прониквайки още по-дълбоко. Викът й беше като нежно посрещане
при следващото му връщане в нея, а милувката му правеше тласъците
неудържими.

Джондалар усещаше как бързо отива към края, много по-бързо,
отколкото му се искаше, но не можеше да се удържа. Не се и опита, а
се остави на общата им нарастваща възбуда, на ритмичните движения
— неговите и нейните — докато стигна върха. Тя го последва и
прошепна: „Сега, о, сега!“ Това го изненада — никога преди не го
беше правила, но то подейства веднага. Със следващото движение
набираната енергия се освободи и у двамата и експлодира в
облекчение и удоволствие. И двамата се отпуснаха и легнаха
неподвижни.
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Макар и да стана бързо, беше толкова силно, че тя не успя
веднага да се успокои от вълнуващата възбуда. Когато Джондалар
усети, че й тежи, и се претърколи встрани, тя усети необяснимо
чувство на загуба, искаше й се дълго да останат в това сливане.
Чувстваше как двамата са продължение един на друг и още по-пълно
осъзна колко много се беше страхувала за него, колко й беше липсвал.
Трогателната горчивина като че искаше да изтече от очите й.
Джондалар видя сълзата, която се изтърколи от ъгълчето на окото й, и
доближи лице до нейното. Погледна я и прошепна:

— Какво има, Айла?
— Просто съм щастлива, че си тук — каза тя и още една сълза се

търкулна по бузата й.
Джондалар попи солената капка с пръст и я поднесе до устните

си.
— Тогава защо плачеш?
Тя тръсна глава, без да може да проговори. Той се усмихна —

знаеше, че и тя като него е доволна и щастлива. Надвеси се над нея,
целуна очите й, бузите, красивата усмихната уста.

— И аз те обичам — пошепна в ухото й.
Желанието му пропълзя отново и му се искаше да могат да

започнат отначало. Но сега не беше времето. Епадоа със сигурност
вървеше по следите им и рано или късно щеше да ги намери.

— Ей там има едно поточе — пошепна Айла. — Трябва да се
измия, а тъкмо ще налея и вода.

— Ще дойда с теб — каза той, отчасти понеже искаше да е до
нея, а и защото смяташе, че е по-безопасно.

Взеха дрехите си и ботушите, после меховете за вода и тръгнаха
към доста широкото поточе, покрито с ледена кора. Той потрепери от
първия досег със студената вода — миеше се само защото и тя го
правеше. Щеше да му е много по-приятно да се намъкне в топлите
дрехи, но тя се миеше винаги когато беше възможно — дори и с най-
студена вода. Знаеше, че така я е възпитала нейната мащеха от Бивака;
но все пак сега с изтръпнали от студа устни Айла призоваваше
Майката на езика Мамутои.

Напълниха меховете и си тръгнаха. На връщане Айла се сети за
случилото се с Атароа и попита:
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— Защо не го направи с Атароа? Така ти накърни гордостта й
пред нейния народ.

— Аз също имам гордост. Никой не може да ме накара насила да
споделя Дара на Майката. Пък и нищо нямаше да се промени —
сигурен съм, че тя през цялото време е търсила начин да ме закачи за
мишена. А пък сега… мисля, че трябва ти да си много внимателна.
„Нелюбезна и негостоприемна“ — той се засмя, после стана много
сериозен. — Тя те мрази! Ще ни убие и двамата, ако има тази
възможност.
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Докато се приготвяха за нощуване, и двамата се много
внимателно във всеки звук. Завързаха конете наблизо, а Айла взе
Вълчо до своето място за спане, за да я предупреди, ако усети нещо
необичайно. Въпреки това тя спа лошо. Сънищата й бяха кошмарни, и
същевременно объркани и накъсани, без никакви ясни послания или
предупреждения, освен дето в тях се явяваше вълкът.

Събуди се много рано. Още беше тъмно, но тя се взираше и най-
после на фона на прокрадващия се ден започна да различава
очертанията на смърчовете с гъсти иглички и дългите, като обсипани с
остриета, клони на борове. Ситният сух сняг беше валял цяла нощ и се
бе задържал по вечнозелените преплетени храсти, сухата трева, дори
по кожите им за завиване, но Айла се чувстваше уютно.

Джондалар спеше до нея и за миг остана неподвижна, за да се
наслади на близостта му. Но умът й не спираше да работи.
Продължаваше да се тревожи за настъпващия ден и размишляваше
какво да приготви за празника. Най-после реши да стане, но когато се
измъкна от завивките, усети как ръката му се обвива около кръста й, за
да я задържи.

— Трябва ли да ставаш? Толкова отдавна не съм те усещал до
себе си. Мразя, когато се отдалечаваш — каза той, като вдишваше
аромата й.

Тя се отпусна обратно в топлината му.
— И на мен не ми се става. Студено е и ми се иска да остана в

кожите при теб, но трябва да започна да готвя за „празника“ на Атароа,
а и да ти направя нещо за закуска. Не си ли гладен?

— Щом ми заговори за храна, и усетих, ме мога изям цял кон! —
каза той, като гледаше към двата коня.

— Джондалар! — възкликна Айла стреснато.
Усмихна й се.
— Не някой от нашите коне, разбира се. Но напоследък съм ял

само това — нямах избор. Ако не бях толкова гладен, не мисля, че бих
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ял конско месо, но когато няма нищо друго, ядеш, каквото има. И в
това няма нищо лошо.

— Знам, но повече не бива да ядеш конско месо. Имаме друга
храна.

Постояха сгушени един в друг още малко, после Айла отметна
завивката.

— Огънят е изгаснал. Запали го пак, за да мога да сваря чай.
Изобщо днес ще ми трябва буен огън и много дърва.

Когато пристигнаха предния ден, тя свари супа от бизонско месо
и изсушени корени, с малко семенца от шишарки от един вид бор, но
направи повече от обикновено. Колкото и да бе гладен Джондалар,
остана им и за закуска. След вечеря Айла извади няколко ябълки, които
бе откъснала, докато търсеше Джондалар. Извади семките им и ги
свари заедно с няколко изсушени клонки и плодове шипка. Остави
течността да изстине през нощта. До сутринта тя се втвърди от
естествения пектин, така че сега приличаше на желе с приятни за
дъвчене парченца ябълка.

Преди да приготви сутрешния чай, Айла добави малко вода на
супата и пъхна в огъня още няколко камъка за готвене, за да затопли
закуската. Опита и сгъстилата се ябълкова смес. От студа горчиво-
киселият вкус на твърдите ябълки се беше притъпил, а добавените
шипки бяха придали червеникав оттенък и едва осезаем сладникав
аромат. Тя сипа една купичка на Джондалар, докато той ядеше супата
си.

— Това е най-вкусната храна, която съм ял през живота си —
каза й след първите няколко хапки. — Какво си сложила, че е толкова
приятно?

Айла се усмихна.
— Подправено е с глад.
Джондалар кимна, после каза:
— Сигурно си права. Започвам да изпитвам съжаление към

хората в кошарата.
— Не е редно някой да гладува така, когато има толкова храна!

— Очите й гневно заблестяха. — Съвсем друго е, когато всички са
принудени да гладуват.

— Понякога се случва в края на някоя лоша зима — изрече
мъжът. — Ти някога гладувала ли си?
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— Случвало се е да не ям, особено от любимите ми храни, които
винаги свършват най-напред, но ако знаеш къде да погледнеш, винаги
се намира нещо за ядене. Разбира се, ако си на свобода и можеш да
търсиш.

— Виждал съм хора, които гладуват, защото им липсва храна, а
не знаят откъде да си намерят. Но ти винаги намираш нещо. Как
можеш да знаеш толкова много, Айла?!

— Иза ме научи. Струва ми се, че винаги съм се интересувала от
храната и от растения. Доколкото си спомням, май че имаше един
период, когато съм гладувала. Това беше, преди Иза да ме намери. Но
бях малка, така че не си го спомням много добре. — Когато се сети за
онези времена, по лицето й пробяга топла усмивка. — Иза каза, че не е
виждала човек, който толкова бързо като мен да се научи да намира
храна, особено след като съм родена без никакви спомени къде и как
да я търся. Каза ми, че гладът ме е научил.

След като Джондалар се наслади и на втората порция, се загледа
как Айла преравя грижливо подготвените хранителни запаси и започва
подготовката на ястието за празника. Тя се чудеше в какъв ли голям
съд да готви, та да има за целия Бивак Сармунаи — нали не бяха взели
със себе си всичкия си багаж, а само най-необходимото.

Свали големия мях за вода и го пресипа в по-малки купи и
готварски съдове, после отдели подплатата, зашита върху кожената
обвивка, така че козината да остане отвън. Подплатата беше направена
от стомаха на зубър, който не беше съвсем непропусклив, но водата
през него се процеждаше съвсем бавно. Всъщност тя попиваше във
външната обвивка и по космите се окапваше, така че на практика съдът
беше сух отвън. Жената изряза горната част на подплатата, с едно
сухожилие го заши за дървена рамка, после отново го напълни с вода.
След това сложи меха с вода на жаравата. Докато чакаше водата да
заври, започна да плете стегната кошница от върбови клонки и
пожълтели треви, овлажнени от снега.

Когато водата на огъня започна да пуска мехури, начупи
изсушено месо и няколко топки мас от храната за път, за да направи
силен бульон. После добави смес от различни зърна. Смяташе по-
късно да пусне и малко сухи корени — диви моркови и лешниците,
богати на скорбяла, както и семената и стъблата от някои зеленчуци,
заедно със сушен касис и къпини. За аромат сложи подбрани треви —
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подбел, див чесън, киселец, босилек, ливадник, и дори малко сол,
запазена от Лятната среща на Мамутои.

Джондалар не искаше да се отдалечава, затова събираше наоколо
дърва, донесе още вода, набра треви и насече върбови клонки за
кошниците, които тя плетеше. Беше щастлив, че отново е до нея, и
просто не я изпускаше от очи. А и тя беше щастлива колкото него. Но
когато видя колко голяма част от техните запаси употреби тя, той се
разтревожи. Гладуването в Бивака Сармунаи го беше накарало да
внимава по отношение на храната.

— Айла, в това ястие ти сложи почти всичките ни резерви. Ако
използваш по толкова много, скоро ще свършат.

— Искам да има достатъчно за всички, и за мъжете, и за жените
в Бивака на Атароа, за да разберат с какво биха могли да разполагат в
хранилищата си, ако се трудят заедно — обясни тя.

— Може би ще е добре да взема копиехвъргача и да потърся
прясно месо — каза той с тревожна бръчка на челото.

Погледна към него, изненадана от такава загриженост. Досега се
хранеха с всичко, което намираха по различните места по пътя си, а до
запасите прибягваха рядко, и то повече за удобство, отколкото по
необходимост. Освен това имаха още запаси — оставените при другия
им багаж до реката. Тя го загледа — едва сега забеляза колко е
отслабнал и си обясни откъде идват нетипичните за него забележки.

— Да, може би ще е добре да потърсиш някакъв дивеч — съгласи
се с него. — Няма да е зле да вземеш и Вълчо със себе си. Той много
добре открива и подплашва животните, а може и да те предупреди, ако
се приближава някой. Сигурна съм, че Жените-Вълци на Епадоа и
Атароа ни търсят.

— А теб кой ще те предупреди, ако взема Вълчо?
— Уини. Тя усеща, когато приближават непознати. Но ми се ще

веднага щом свърша с готвенето, да тръгнем за Бивака на Сармунаи.
— Много ли ще се забавиш с ястието?
— Надявам се бързо да се свари. Но не съм свикнала да готвя

такова количество, та не съм съвсем наясно колко време ще е нужно.
— Май ще е по-добре да изчакам да свършиш, и после да ходя на

лов.
— Както искаш. Ако останеш, ще имам повече дърва.
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— Ще донеса още малко. — Огледа се наоколо и добави: — И
ще събера нещата, които няма да ни трябват, за да сме готови за
тръгване.

Готвенето продължи по-дълго, отколкото Айла очакваше — стана
почти обед. Джондалар наистина взе Вълчо да огледат околността,
повече, за да се увери, че Епадоа не е наблизо, отколкото да ловуват.
Изненада се от нетърпението на вълка да тръгне с него… след като
Айла му каза да тръгва. Винаги беше смятал животното за изцяло
нейно и никога не беше и помислял да го води със себе си някъде. А то
се оказа добра компания. Намери и един заек, но мъжът го остави на
него.

Когато се върнаха, Айла подаде на Джондалар голяма купа от
вкусното ястие, приготвено за Бивака. Обикновено ядяха само по два
пъти на ден, но като видя димящия пълен съд, той усети, че е гладен.
Тя също хапна малко, даде и на Вълчо.

Беше вече обяд, когато решиха да тръгнат. Докато се готвеше
храната, Айла беше изплела две кръгли кошници, и двете доста
големи. Напълни ги с богатото, гъсто ястие. Добави дори няколко
специални шишарки. Знаеше, че при тяхната постна диета от нетлъсто
месо най-вкусното за хората от Бивака ще са мазнините. Знаеше още,
макар и без да разбира защо, че точно от тях имат нужда за топлина и
енергия, особено през зимата, и че мазнините заедно със зърнените
храни дават на всички чувство за ситост и доволство.

Покри съдовете с плитките кошници, използвани за капаци, качи
ги на гърба на Уини и ги дозакрепи с изплетени от суха трева и
върбови клонки ремъци — беше ги изработила набързо, защото щяха
да се използват само този път. Така тръгнаха за селището на Сармунаи,
но минаха по друг път. Докато вървяха, обсъждаха какво да направят с
животните, когато стигнат в Бивака на Атароа.

— Можем да скрием конете в гората до реката. Ще ги завържем
за някое дърво и ще отидем пеша — предложи Джондалар.

— Не искам да ги връзваме. Ако ловците на Атароа попаднат на
тях, ще ги убият много лесно. А ако са свободни, поне ще имат
възможност да избягат, а после да се върнат, като им свирна. Дори по-
добре ще е да са някъде наблизо, за да ги гледаме.

— Тогава онова поле със сухата трева до Бивака е добро място.
Конете ще стоят там и без да ги връзваме. Нали знаеш, винаги стоят
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близо до нас, когато сме ги оставили и имат какво да пасат — каза
Джондалар. — А на Атароа и Сармунаи ще направи огромно
впечатление, ако и двамата яздим конете на влизане в Бивака им. Ако
приличат на другите хора, които сме виждали, нали знаеш — всички се
боят малко от хора, които могат да управляват коне. Мислят си, че това
е признак за духовна власт или магическа сила, а докато те се
страхуват, това е плюс за нас. Тъй като сме само двама, ще имаме
нужда от всяко възможно преимущество.

— Прав си, така е — отвърна Айла леко намръщена, понеже се
тревожеше и за тях двамата, и за конете, но и защото не й беше
приятно, че разчитаха на необоснованите страхове на народа
Сармунаи. Това я караше да се чувства лъжкиня, но, от друга страна,
животът им беше в опасност; а също и този на мъжете и момчетата в
кошарата.

За нея моментът беше труден. Налагаше се да направи избор
между две злини, но именно тя беше настоявала да се върнат в Бивака
да помогнат, въпреки че това представляваше реална опасност за
живота им. Беше принудена да преодолее вътрешното си желание да
бъде напълно честна и открита; трябваше да избере по-малкото зло, да
се приспособи, ако изобщо имаше някакъв шанс да спасят и себе си, и
момчетата, и мъжете в Бивака от лудостта на Атароа.

— Айла — заговори Джондалар. — Айла? — повтори, понеже тя
не реагира.

— А-а… да?
— Казвам, какво ще правим с Вълчо? Ще го вземеш ли и него в

Бивака?
Тя се замисли за миг.
— Не, по-добре не. Те знаят за конете, но не знаят за него. Като

имаме предвид как постъпват с вълците, не виждам основание да им
даваме възможност да го направят и с нашия, като им го заведем. Ще
му кажа да стои скрит някъде. Ще ме послуша, ако ме вижда от време
на време.

— Къде ще се скрие? Там местността е открита, около селището
е голо.

Айла пак премисли.
— Вълчо може да стои, където се криех аз, докато те

наблюдавах, Джондалар. До там се стига, като заобиколим по посока
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на хълма. Има малко дървета и храсти около един малък поток, който
отива към селището. Ще го заведа, а ти ме чакай с конете тук. После
ще се върнем малко назад и ще заобиколим Бивака, за да пристигнем
от друга посока.

Никой не ги беше забелязал да навлизат в полето през рядката
гора. Първите хора, които видяха мъж и жена, яздещи всеки на отделен
кон, да се поклащат през откритата ливада по посока на селището,
имаха чувството, че те просто са изникнали отнякъде. Докато стигнат
землянката на Атароа, всички, които имаха тази възможност, излязоха
и се скупчиха наоколо да ги гледат. Дори мъжете в кошарата се
тълпяха зад оградата и наблюдаваха през процепите й.

Атароа стоеше в своята поза на командваща с ръце на хълбоците
и с разкрачени крака. Макар никога да не беше допускала такова нещо,
сега се чувстваше изненадана и силно разтревожена от появата им —
този път и двамата бяха на коне. В редките случаи, когато някой
успееше да й се изплъзне, той бягаше колкото можеше по-бързо и по-
далеч. Никой не беше се връщал по своя воля. Каква мощ владеят тези
двамата, че се връщат толкова самоуверено? С дълбоко залегналия си
страх от възмездие от Великата майка и Нейния свят на духове Атароа
се чудеше какво ли означава повторното появяване на загадъчната
жена и високия, красив мъж. Постара се думите й да не издадат
обзелото я безпокойство.

— И така, решихте да се върнете — каза тя, като гледаше
Сармуна за превод.

Джондалар забеляза, че жената-шаман също изглежда
изненадана, но усети и нейното облекчение. Преди да преведе думите
на Атароа на Зеландони, тя самата се обърна към тях:

— Независимо от това, което тя говори, ви съветвам да не
оставате в нейното жилище, сине на Мартона. Моята покана към вас
още е в сила — каза и след това продължи с думите на Атароа.

Водачката я изгледа, убедена, че е казала повече неща от
необходимото за превода.

— Защо да не се върнем, Атароа? Нали бяхме поканени на
празника в наша чест? — отговори Айла. — А и ние донесохме храна,
за да се включим в угощението.

След превода тя ловко прехвърли крак и слезе от гърба на Уини.
Донесе големия съд и го постави на земята между Атароа и Сармуна.
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Вдигна капака и вкусният аромат от силната зърнена смес, сготвена
заедно с останалите съставки, накара всички с ококорени очи и слюнки
в устата да приковат поглед в яденето. Това беше гощавка, която те
много рядко си бяха позволявали през последните години, особено
през зимата. Дори Атароа вдъхна приятния аромат и каза:

— Като че ли ще има достатъчно за всички.
— Това е само за жените и децата — обясни Айла. После взе по-

малкия съд, току-що свален от Джондалар, и го постави до първия.
Вдигна капака и обяви: — А този е за мъжете.

Чу се сподавен шепот както иззад оградата, така и откъм жените,
които бяха излезли от жилищата си, а Атароа изпадна в ярост.

— Какво искаш да кажеш с това „за мъжете“?
— Естествено, когато водачът на един Бивак обяви празник в

чест на гост, това включва всички хора, нали? Предполагах, че ти си
водач на целия Бивак, и че трябва да донеса достатъчно храна за
всички. Нали ти си водач на всички тук?

— Разбира се, че аз съм водачът на целия народ — просъска тя.
— Ако още не сте се приготвили, можем да внесем съдовете,

вътре, за да не изстинат — каза гостенката, като отново вдигна по-
големия съд и се обърна към Сармуна. Джондалар взе другия.

Атароа бързо дойде на себе си и каза:
— Поканих ви в моето жилище.
— О, знам, че си заета с приготовленията — отговори Айла, — а

и не бих искала да се натрапваме на водача на този Бивак. По-
подходящо ще е за нас да отседнем при Тази, която служи на Майката.
— Сармуна преведе и добави от себе си: — По този начин се постъпва
винаги.

Айла се обърна и пошепна на Джондалар:
— Тръгни към жилището на Сармуна.
Докато Атароа ги гледаше как вървят със Сармуна, злобна

усмивка превърна лицето й, което можеше да бъде красиво, в зловеща,
нечовешка пародия. Глупаво постъпиха, че се върнаха, помисли си тя,
защото връщането им й предоставяше именно чакания от нея случай:
шансът да ги унищожи. Но тя знаеше също, че ще трябва да ги хване
неподготвени за защита. Като се сети за това, реши, че е по-добре, дето
ги остави да отидат със Сармуна. Нямаше да й пречи. Имаше нужда от
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време да помисли и да обсъди плана с Епадоа, която още не беше се
върнала.

Засега обаче трябваше да даде ход на този празник! Повика една
от жените, която имаше малко момиченце и беше нейна любимка. Каза
й да предаде на другите жени всяка да приготви по нещо тържествено.

— Направете достатъчно, да има за всички, включително за
мъжете.

Жената изглеждаше изненадана, но кимна и бързо се отдалечи.
— Вярвам, че ще изпиете по чаша топъл чай — предложи им

Сармуна, след като им показа местата за спане. Очакваше Атароа да
влезе всеки момент. Но след като никой не ги обезпокои, докато изпиха
чая, тя малко се поотпусна. Колкото повече време минаваше, без
гостите да бъдат изведени оттук, толкова по-вероятно беше, че ще
останат в нейното жилище.

Но с отпускането им от напрежението, свързано с Атароа, сред
тримата около огнището се възцари неловко мълчание. Айла
изучаваше жената, която служеше на Майката, като се опитваше да го
прави незабелязано. Лицето й беше странно несиметрично, лявата
страна беше по-изпъкнала от дясната и тя си помисли, че Сармуна
може би изпитва болка, когато дъвче на недоразвитата дясна страна.
Жената не правеше нищо, за да скрива тази ненормалност — с
нескривано достойнство носеше посребрената си светлокестенява коса
опъната назад и вдигната на кок. По необяснима причина Айла усети
симпатия към нея. Забеляза, че Сармуна е неспокойна. Тя
непрекъснато гледаше Джондалар, като че искаше да му каже нещо, но
й бе трудно да започне, сякаш търсеше деликатен начин да подеме
трудна тема. Айла първа наруши неловкото мълчание:

— Джондалар ми каза, че познаваш майка му, Сармуна — чудех
се къде си се научила да говориш неговия език толкова добре.

Жената се обърна с учуден поглед към гостенката. „Неговият“
език, помисли тя, а не нейният? Айла почти усети внезапната силна
промяна в оценката на жената-шаман за нея, но не отклони погледа си.

— Да, познавах Мартона, както и мъжа, с когото живееше.
Като че искаше да каже още нещо, но замълча. Джондалар

изпитваше силно желание да говори за своето семейство и дом,
особено с някого, който ги познава.
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— Джоконан ли беше водач на Деветата пещера, когато си била
там? — попита той.

— Не, но не се изненадвам, че после е станал водач.
— Говорят, че Мартона е била почти съводач — както жената-

водач при Мамутои, предполагам. Затова, след като умря Джоконан…
— Джоконан е мъртъв? — прекъсна го Сармуна изненадана.

После тя успя да си върне спокойствието. — Сигурно на майка ти й е
било трудно.

— Да, макар че по-скоро нямаше време да мисли за това или да
се отдаде за дълго на скръбта. Всички настояваха да стане водач. Не
зная кога е срещнала Даланар, но когато се събра с него, вече беше
изкарала седем години като водач на Деветата пещера. Зеландони ми
казваха, че е била благословена с мен още преди да се събере с него,
така че това е било добър късмет; но две години след като съм се
родил, си развалили отношенията и той предпочел да си замине. Не
знам какво се е случило, но за тяхната любов и досега се разказват
легенди и се пеят песни. Това смущава Майката.

Айла го накара да продължи, защото й беше интересно, но и
интересът на Сармуна не беше по-малък.

— Тя се омъжи за втори път и роди още деца, нали? Знам, че си
имал брат.

Джондалар продължи, като даваше обяснения за Сармуна.
— Брат ми Тонолан се роди в огнището на Уиломар, също и

сестра ми Фолара. Мисля, че за нея този брак беше добър. Мартона бе
много щастлива, а и мъжът беше винаги добър с мен. Той много
пътуваше, ходеше на търговски мисии вместо майка ми. Понякога ме
водеше със себе си. Вземаше и Тонолан, когато порасна достатъчно.
Дълго време смятах Уиломар за човек от моето огнище, докато отидох
да живея при Даланар и опознах и него по-добре. Още го чувствам
близък; но и Даланар също се държеше добре към мен, така че обикнах
и него. Та кой не обича Даланар. Той откри кремъчна кариера, срещна
Джерика и си направи свой Бивак. Имаха и дъщеря, Джоплая, моя
пряка братовчедка.

Айла внезапно проумя, че щом един мъж носи отговорността за
създаването на нов живот у една жена, такава каквато я има, тогава
Джондалар нарича Джоплая „братовчедка“, но тя всъщност му е
природена сестра, и точно толкова сестра, колкото и Фолара. „Пряка
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братовчедка“, беше казал той; дали защото смятаха тази връзка за по-
пряка, отколкото връзката с децата на сестрата на майката или жените
на нейните братя? Докато размишляваше, те разговаряха за майката на
Джондалар.

— … После майка ми прехвърли водачеството на Джохаран,
макар че той настоя тя да остане при него като съветник — говореше
той. — А как стана така, че си се запознала с майка ми?

Сармуна се поколеба за миг, загледана в празното пространство,
като че там виждаше образи от миналото; после започна:

— Бях момиче, но вече не толкова малка, когато ме заведоха там.
Братът на майка ми беше водач тук, аз бях негова любимка —
единствено момиче от децата на неговите две сестри. Беше правил
Пътешествие на млади години и беше научил за славния Зеландони.
Когато усетиха, че имам някаква дарба да служа на Майката, той
пожела да получа най-доброто обучение. Отведе ме в Деветата пещера,
тъй като вашият Зеландони беше Първи от Всички, които служат на
Майката.

— Това май е традиция на Деветата пещера. Когато аз тръгнах,
нашият Зеландони беше току-що избран за Първи — обади се
Джондалар.

— Знаеш ли предишното име на този, който сега е Първи? —
попита с интерес жената.

Той се усмихна накриво, и Айла знаеше защо.
— Познавах я като Золена.
— Золена? Тя е прекалено млада за Първа, нали? Когато аз бях

там, беше едно красиво момиченце.
— Да, млада е, но се е посветила изцяло.
Сармуна кимна, после продължи:
— Двете с Мартона бяхме почти на еднаква възраст, а огнището

на нейната майка беше от много висок ранг. Чичо ми и твоята баба,
Джондалар, се разбраха аз да живея там. Той постоя доста време, за да
е сигурен, че съм настанена добре. — Погледът й се зарея, после тя се
усмихна: — С Мартона бяхме като сестри. Дори по-близки, по-скоро
като близначки. Харесвахме едни и същи неща и деляхме всичко
помежду си. Тя дори реши да се обучава за Зеландони заедно с мен.

— Не знаех — каза синът й. — Може би оттам е придобила
качества за водач.
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— Може би, но никоя от нас тогава не мислеше за водачество.
Просто бяхме неразделни и искахме едни и същи неща… докато това
стана проблем. — Сармуна замълча.

— Проблем? — подкани я Айла да продължи. — От това, че сте
се чувствали прекалено близки приятелки? — Тя си мислеше за Диджи
и колко прекрасно е да имаш добър приятел, макар и за кратко. Самата
тя щеше да е много щастлива, ако знаеше, че има такава приятелка
като малка. Уба й беше като сестра, но колкото и да я обичаше, тя беше
от Клана. Независимо от голямата им близост, имаше неща, които
никога не можеха да разберат една за друга — например вроденото
любопитство на Айла или пък спомените на Уба.

— Да — каза Сармуна, загледана в младата жена, отново
поразена от странния й акцент. — Проблемът беше, че се влюбихме в
един и същи мъж. Мисля, че Джоконан също ни обичаше и двете.
Веднъж той спомена за двоен брак, и двете с Мартона бяхме съгласни,
но тогава старият Зеландони умря, Джоконан отиде да пита за съвет
новия и той му каза да избере Мартона. Тогава си мислех, че е казал
така, защото тя беше много красива и лицето й не беше изкривено като
моето, но сега ми се струва по-вероятно, че чичо ми е искал да се
върна. Не останах до Брачната им церемония; беше прекалено тежко за
мен, изпитвах тъга и яд. Щом ми казаха, си тръгнах.

— Върнала си се тук сама? — попита Джондалар. — През
ледника, съвсем сама?

— Да — отговори жената.
— Не са много жените, които биха направили такова дълго

Пътуване, особено сами. Било е опасно и много смело си постъпила да
тръгнеш сама.

— Опасно — да. Едва не паднах в една дълбока цепнатина в
ледника. А за смелостта не знам. Мисля, че гневът ме крепеше. Когато
пристигнах, всичко се беше променило; бяха минали много години.
Майка ми и леля ми бяха тръгнали на север, където живеят много
други Сармунаи, заедно с братовчедите и братята ми, а майка ми
умряла там. Чичо ми също беше умрял, водач беше друг човек —
непознат, Бругер. Не знам точно откъде беше дошъл. Отначало
изглеждаше приятен, не красив, а привлекателен, но беше жесток и
порочен.
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— Бругер… Бругер — мърмореше Джондалар със затворени очи,
като се опитваше да се сети къде е чувал това име. — Не беше ли
мъжът на Атароа?

Сармуна се изправи, внезапно възбудена.
— Някой иска ли още чай? — попита ги. И двамата приеха. Тя

им донесе нови чаши с топла напитка от треви, взе една и за себе си,
но преди да седне отново, отбеляза:

— Никога досега не съм говорила толкова много неща на някого.
— А на нас защо ги казваш? — попита Айла.
— За да разберете — обърна се към Джондалар. — Да, Бругер

беше мъжът на Атароа. Явно той е започнал да прави промени тук
веднага след като е станал водач, като отначало направил мъжете по-
важни от жените. Жените трябвало да седят кротко и да чакат да им се
даде разрешение, за да говорят. Отначало не изглеждало сериозно и
мъжете се наслаждавали да имат такава власт, но когато за пръв път
една жена била пребита до смърт като наказание, че е говорила каквото
мисли, останалите започнали да разбират колко е опасен този ход на
нещата. Дотогава хората не разбирали какво става, а и не знаели как да
върнат всичко назад. Бругер извадил на преден план най-лошото у
мъжете. Имал няколко последователи и мисля, че останалите се
страхували да се противопоставят.

— Чудя се откъде ли са му хрумнали такива идеи? — каза
Джондалар.

Озарена от внезапно хрумване, Айла запита:
— Как изглеждаше този Бругер?
— С издялани черти, груб, но както ви казах, чаровен и

привлекателен, когато пожелае.
— Има ли много хора от Клана, много плоскоглавци, в тази

област? — отново попита младата жена.
— Имаше, но сега вече не са много. Повечето са на запад оттук.

Защо?
— Как са настроени към тях Сармунаи? Особено към тези със

смесени духове?
— Ами не се смята, че са отвратителни, както е при Зеландони.

Някои мъже са си взели жени от плоскоглавците и техните деца се
приемат, но не еднакво от двете страни, поне доколкото аз съм
разбрала.
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— Смяташ ли, че Бругер е роден със смесени духове? — попита
Айла.

— Защо задаваш всичките тези въпроси?
— Защото мисля, че сигурно е живял, или поне израсъл, при

тези, които наричате плоскоглавци.
— Кое те кара да мислиш така? — попита жената-шаман.
— Защото нещата, които разказваш, са типични за Клана.
— Клан?
— Така наричат себе си „плоскоглавците“ — обясни Айла, после

продължи да размишлява. — Но щом е можел да бъде и приятен, значи
не е живял само с тях. Може би не е бил роден там, а е отишъл при тях
по-късно и понеже е бил смесен, може просто да са го търпели или да
са го смятали за различен. Съмнявам се дали той изобщо е проумял
техните обичаи, най-вероятно е бил външен там; животът му трябва да
е бил ужасен.

Сармуна беше изненадана. Чудеше се как Айла, напълно чужда,
знаеше толкова много.

— За човек, който не е виждал Бругер, знаеш прекалено много.
— Значи той е бил роден от смесени духове? — попита

Джондалар.
— Да. Атароа ми каза това, което знаеше за родословието му.

Очевидно майка му е била пълна смесица на духове, получовек,
полуплоскоглава. Родена била от напълно чиста майка от
плоскоглавците.

„Сигурно е била дете на някой от мъжете от Другите, който я е
изнасилил — помисли си Айла, — както момиченцето на Срещата на
Клана, което беше обещано на Дърк.“

— Детството й сигурно е било нещастно. Напуснала народа си,
когато била вече жена, с един мъж от Пещерата на онзи народ, дето
живее на запад оттук.

— Лозадунаи ли? — попита Джондалар.
— Да, мисля, че така се наричат. Както и да е, скоро след като

избягала, тя родила момче — Бругер — продължи Сармуна.
— Бругер, но понякога са го наричали Бруг, нали? — прекъсна я

Айла.
— Откъде знаеш?
— Бруг може би е било името му в Клана.
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— Сигурно мъжът, с когото е избягала майка му, я е биел. Кой
знае защо, някои мъже са си такива.

— Жените в Клана се възпитават да приемат това — каза младата
жена. — Забранено е на мъжете да се удрят помежду си, но могат да
ударят жена, за да я порицаят. Не е казано, че трябва да ги бият, но
някои мъже го правят.

Сармуна кимна разбиращо.
— Значи още отначало майката на Бругер е приела за нормално

да я бие мъжът, с когото живее, но може би нещата са се влошили.
Такива мъже обикновено не престават, а може да е биел и детето.
Сигурно това я е накарало най-после да избяга. Така или иначе, тя го
взела и напуснала мъжа си, върнала се при своя народ — каза
Сармуна.

— Щом за нея е било трудно да расте в Клана, сигурно за сина й
е било още по-лошо — нали не е бил с равни части смесени духове —
обади се Айла.

— Ако духовете се смесваха така, както ние мислим, той трябва
да е имал три части от човек и една част от плоскоглавците — каза
жената-шаман.

Внезапно Айла се сети за своя син, Дърк. Брод сигурно е
направил труден живота му. Ами ако и той стане като Бругер? Но Дърк
е пълна смесица, а освен това при него е Уба, която го обича, и Брун —
да го обучава. Брун го прие в Клана, когато беше водач, а Дърк беше
бебе. Той ще направи така, че синът й да усвои обичаите на Клана. Ще
може да говори, ако има кой да го научи, но у него са и спомените. Ако
стане това, с помощта на Брун той ще стане един от Клана.

Сармуна подозрително изгледа загадъчната млада жена и попита:
— Откъде знаеш толкова много за плоскоглавците, Айла?
Въпросът изненада Айла — не беше подготвена за него, както

щеше да е готова за отбрана, ако го задаваше Атароа. Не успя да се
изплъзне и каза:

— Те ме отгледаха. Моят народ умря при земетресение и те ме
приеха.

— Твоето детство сигурно е било по-тежко дори от това на
Бругер? — беше коментарът на Сармуна.

— Не. Може би в известен смисъл дори по-леко. Не ме смятаха
за деформирано дете на Клана; просто бях различна. Една от Другите
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— така ни наричат. Не са очаквали от мен каквото и да било. Някои от
нещата, които правех, им се струваха толкова странни, че изобщо се
чудеха какво да мислят за мен. Сигурна съм само, че ме смятаха за
много бавна — винаги ми трябваше много време, за да се сетя за нещо.
Но не казвам, че е лесно човек да расте при тях. Трябваше да се науча
да говоря по техния начин, да науча традициите им. Много беше
трудно да се впиша сред тях, но имах късмет. Иза и Креб, хората, които
ме гледаха, ме обичаха и сега знам, че без тях нямаше изобщо да съм
жива.

Почти всяка нейна дума предизвикваше въпроси у по-
възрастната жена, но моментът не беше подходящ да ги задава.

— Хубаво е, че у теб няма смесени духове — каза тя, като
погледна многозначително Джондалар — особено щом ще отидеш при
Зеландони.

Айла веднага разбра какво има предвид жената. Тя си спомни как
Джондалар реагира първия път, когато чу кой я е отгледал, а беше още
по-лошо, когато разбра за нейния син със смесени духове.

— Откъде знаеш, че вече не се е запознала с тях? — попита той.
Сармуна помисли над въпроса му. Откъде ли? Усмихна му се:
— Ти каза, че си отиваш у дома, а тя каза „неговия език“, а не

„моя“. — Внезапно я осени прозрение. — Езикът! Акцентът! Сетих се
къде съм го чувала преди! Такъв акцент имаше Бругер! Не точно
колкото теб, Айла, но не говореше родния си език така, както ти
говориш езика на Джондалар. Но явно докато е живял с
плоскоглавците, е развил този начин на произнасяне. Речта ви звучи
някак особено — никога няма да забравя вече.

Айла се чувстваше объркана и притеснена. Беше положила
толкова старания да се научи да говори правилно, но никога не беше
успяла да се справи със звуците. Обикновено не обръщаше внимание,
когато хората го споменаваха, но сега думите на Сармуна я
обезпокоиха.

Жената-шаман усети неспокойствието й.
— Съжалявам, Айла. Нямах намерение да те притесня. Говориш

Зеландони наистина много добре, може би по-добре и от мен — аз
доста съм го забравила. А и не е точно с акцент. Нещо друго е.
Сигурна съм, че повечето хора дори не забелязват. Знаеш ли, ти ми
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даде толкова много обяснения за Бругер, че сега мога по-лесно да
разбера Атароа.

— Да разбереш Атароа ли? — попита Джондалар. — И аз искам
да разбера как е възможно някой да е толкова жесток.

— Тя не е била толкова лоша. Когато се върнах тук, аз искрено я
харесвах и в същото време ми беше жал за нея. Но в известен смисъл
тя беше подготвена за Бругер много повече от всяка друга жена.

— Подготвена ли? Много странно го казваш. Подготвена за
какво?

— За неговата жестокост. С Атароа са се държали лошо като
дете. Никога не е говорила подробно, но знам, че е усещала как
собствената й майка я мрази. Някой ми каза, че майка й я е изоставила,
или поне така се смята. Просто заминала и не чули нищо повече за нея.
После някакъв мъж, чиято жена била починала при раждане заедно с
бебето при много подозрителни обстоятелства, взел Атароа.
Подозренията се потвърдили, когато се разбрало, че я бие и спи с нея,
преди още да е станала жена; но никой друг не искал да поеме
отговорността за нея — имало нещо в произхода на майка й, заради
което тя била оставена да расте при този жесток мъж и да бъде
насилвана от него. Най-после той умрял и хора от Бивака уредили да я
съберат с новия им водач.

— Как уредили, без нейно съгласие ли?
— „Насърчавали“ я да се съгласи и я запознали с Бругер. Както

ви казах, той можеше да бъде и чаровен, а съм сигурна, че и той я е
намерил за привлекателна.

Джондалар кимна. Беше забелязал, че тя вероятно е била дори
много привлекателна.

— Струва ми се, че с нетърпение е чакала тази женитба —
продължи Сармуна. — Очаквала е това да е възможност за ново
начало. А после е разбрала, че мъжът, с когото се е събрала, е по-лош
дори от предишния. За Бругер Удоволствията винаги бяха свързани с
бой, унижения, дори по-лоши неща. Е, по свой начин той наистина…
не смея да кажа, че я обичаше, но мисля, че изпитваше някакво
чувство към нея. Просто той беше толкова… извратен. И все пак
единствено тя се осмеляваше да му се противопоставя въпреки всичко,
което й причиняваше.

Жената замълча, поклати глава, после продължи:
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— Бругер беше силен мъж, много силен, и обичаше да наранява
хората, особено жените. Всъщност мисля, че му харесваше да
причинява болка на жените. Казахте, че плоскоглавците не
позволявали на мъж да удря друг мъж, а можели да бият жените. Това
може би обяснява някои неща. Но на Бругер му харесваше съпротивата
на Атароа. Тя беше доста по-висока от него и доста силна за жена.
Харесваше му предизвикателството да преодолява съпротивата й и
беше доволен, когато тя се отбраняваше. Това му даваше повод да я
наранява, а така се чувстваше по-силен и властен.

Айла потръпна, защото беше изпитала подобно насилие, и
прояви разбиране и съчувствие към водачката.

— Той се хвалеше пред другите мъже, а те го насърчаваха или
поне бяха съгласни с него — каза възрастната жена. — Колкото повече
тя се отбраняваше, толкова по-лошо ставаше за нея, докато накрая той
я накараше да се предаде. После я желаеше. Чудила съм се, ако не му
се противопоставяше, дали щеше да му омръзне и да спре да я бие?

Айла си помисли същото. Брод наистина се беше отегчил от нея,
когато престана да се съпротивлява.

— Но все пак се съмнявам — продължи Сармуна. По-нататък,
когато тя получи благословията и престана да се бори с него, той не се
промени. Тя му беше жена и според неговите разбирания му
принадлежеше. Можеше да прави с нея каквото си поиска.

„Никога не съм била жена на Брод — помисли си Айла, — но
Брун не му разрешаваше да ме бие — не и след първия път. Макар че
това беше негово право, останалите от Клана смятаха, че интересът на
Брун към мен е странен. И го накараха да се разколебае в отношението
си към мен.“

— Бругер не е спрял да я бие дори когато Атароа е била на път да
роди бебето? — учуди се Джондалар.

— Да, макар че изглеждаше доволен, че ще имат дете —
отговори жената.

„И аз забременях“ — помисли Айла. Нейният живот и животът
на Атароа много си приличаха.

— Атароа дойде при мен да я лекувам — продължаваше
Сармуна със затворени очи, като клатеше глава. — Беше ужасно —
това, което й беше сторил, не мога да ви го кажа. Контузиите от боя
бяха най-малкото.
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— А тя защо е търпяла? — попита младият мъж.
— Нямаше къде другаде да отиде. Хората от нейния Бивак й бяха

дали да разбере, че не я искат, така че отначало гордостта й пречеше да
се върне и да им каже колко е лоша новата й женитба с водача. В
известен смисъл знам как се е чувствала. Никой не ме бие, макар че
веднъж Бругер се опита, но знаех, че нямам къде да отида, въпреки че
имам роднини. Аз бяха Тази, Която Служи на Майката, и не можех да
приема, че нещата са станали толкова лоши. Щеше да изглежда, че съм
се провалила.

Джондалар кимна. Той също веднъж беше почувствал провала.
Погледна към Айла и усети как любовта му към нея го сгрява.

— Атароа мразеше Бругер — продължи Сармуна, — но може би
по някакъв особен начин го е обичала. Понякога го предизвикваше
нарочно, струва ми се. Чудех се дали го нрави, когато премине болката
и той я вземе, и ако не да я обича или да й даде Удоволствието, поне я
караше да се чувства желана. Може би се е научила да изпитва някакъв
перверзен вид Удоволствие от неговата жестокост. Сега не й трябва
никакво! Тя получава Удоволствие, като причинява болка на мъжете.
Ако я наблюдавате, ще видите възбудата й.

— Почти ми е жал за нея — каза Джондалар.
— Жали я, щом искаш, но не й се доверявай! — каза жената-

шаман. — Тя е луда, обладана е от злото. Не знам дали изобщо
разбираш. Някога случвало ли ти се е от ярост да обезумееш?

Очите на Джондалар се разшириха. Беше изпитвал такава ярост!
Би един мъж, докато той изпадна в безсъзнание, но и тогава не успя да
се спре.

— Атароа като че ли винаги е изпълнена с такава ярост.
Невинаги го показва — всъщност умее да я прикрива — но мислите и
чувствата й са толкова пропити с този зъл гняв, че тя вече не може
нито да мисли, нито да чувства като нормалните хора. Тя вече не е
човек!

— Не може да няма някакви човешки чувства у нея — възрази
Джондалар.

— Спомняш ли си погребението веднага след твоето идване? —
попита го жената-шаман.

— Да, трима младежи. Двама мъже, а за третия не съм сигурен,
макар че всички бяха в еднакви дрехи. Спомням си, че се чудех от
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какво са умрели. Бяха толкова млади!
— Атароа причини смъртта им — каза Сармуна. — А този, за

когото не си бил сигурен… Това беше нейното дете!
Чуха звук откъм входа на жилището на Сармуна и се обърнаха.
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Една млада жена стоеше на входа на землянката и ги гледаше с
безпокойство. Джондалар забеляза, че е доста млада — почти момиче;
а Айла веднага позна, че е в напреднала бременност.

— Какво има Кавоа? — попита Сармуна.
— Епадоа и ловците току-що се върнаха и сега Атароа й се кара.
— Благодаря ти, че ми съобщи — отвърна по-старата и се обърна

към гостите си: — Стените на тази землянка са толкова дебели, че
почти нищо не се чува през тях. Май ще трябва да излезем.

Те бързо преминаха покрай младата бременна жена, а тя се
отдръпна, за да им направи път. Айла се усмихна.

— Няма чака още много? — каза тя на езика на Сармунаите.
Кавоа се усмихна притеснено и сведе поглед.
Айла се зачуди, че изглежда уплашена и нещастна, което е

необичайно за една бъдеща майка. Но, продължи да разсъждава тя,
повечето жени, които чакат първа рожба, са малко нервни.

Веднага щом се показаха навън, тримата чуха Атароа:
— … ми казвай, че си открила бивака им. Изпусна такава

възможност! Не си никаква Жена-Вълк, щом като дори не можеш да
преследваш — хулене я водачката подигравателно.

Епадоа стискаше устни, очите й святкаха от гняв, но не й
отвръщаше. Малко по-настрани се бе насъбрала тълпа, но младата
жена, облечена във вълчи кожи забеляза, че повечето от тях се бяха
обърнали и гледаха в друга посока. Вдигна поглед да види какво бе
привлякло вниманието им и се сепна, като съзря високата руса жена,
отправила се към тях, а което бе още по-изненадващо — след нея
вървеше високият мъж. Не помнеше някой да се бе връщал, след като
веднъж се е измъкнал.

— Какво правиш тук? — смотолеви Епадоа.
— Нали ти казах. Изпусна единствената си възможност —

присмя й се Атароа. — Те сами се върнаха.
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— А защо не трябва да сме тук? — запита Айла. — Нали сме
поканени на празненство? — преведе Сармуна.

— Празненството още не е готово. Довечера — грубо ги сряза
Атароа и се обърна към главната Жена-Вълк: — Хайде влизай, Епадоа.
Искам да поговорим. Обърна гръб на насъбралите се зяпачи и влезе в
землянката.

Смръщила вежди, Епадоа се вторачи в Айла. После тръгна след
водачката.

Когато тя се махна, Айла малко обезпокоено погледна към
ливадата. В края на краищата Епадоа и нейните жени бяха известни
като ловци на коне. Почувства облекчение, като видя Уини и Рейсър
малко по-нататък от нея, на другия край на склона, покрит с крехка
суха трева. Внимателно огледа горичката и гъсталака на хълма зад
Бивака с надеждата да види Вълчо, но все пак беше доволна, че той не
се мяркаше никъде. Предпочиташе той да не излиза от скривалището,
но искаше животното да я види, затова застана на открито и се взря
натам.

Гостите и Сармуна тръгнаха обратно към жилището й.
Джондалар си спомни нещо, което бе привлякло вниманието му.

— Как успяваше да държиш Бругер настрана? — попита той. —
Нали каза, че веднъж се е опитал да те бие като другите жени — как
му попречи тогава?

Сармуна се спря и се вгледа изпитателно в младия мъж и жената
до него. Айла усети колебанието на жрицата и разбра, че ги преценява,
за да реши доколко може да им се довери.

— Той ме покровителстваше, защото съм лечителка. Винаги
говореше за мен като за знахарка — отвърна Сармуна, — но преди
всичко той се страхуваше от света на духовете.

Тези обяснения подсетиха младата жена за нещо друго и тя рече:
— Знахарите имат изключително положение в Клана, но те са

само лечителки. Само Мог-ърите могат да общувате духовете.
— Да, може би духовете, които са известни на плоскоглавците,

но Бругер се страхуваше и от властта на Майката. Според мен той бе
осъзнал, че тя знае за вредата, която е нанесъл, и за злото, което
разяжда душата му. Мисля, че се страхуваше от възмездието й. Когато
му показах, че мога да черпя от Нейната мощ, той престана да ме
закача.
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— Ти можеш да черпиш от Нейната мощ? Но как? — зачуди се
Джондалар.

Сармуна бръкна в пазвата си и извади една фигурка на жена,
дълга около десет сантиметра. И двамата бяха виждали подобни
предмети, най-често изрязани от слонова кост, кокал или дърво.
Джондалар дори беше виждал такива идоли, внимателно и грижливо
изсечени от камък с помощта единствено на каменни сечива. Всяка
група хора, които бяха срещали — от ловците на мамути на изток до
народа на Джондалар на запад — всички, с изключение на Клана,
изобразяваха Майката по някакъв начин.

Някои от тези фигурки бяха доста груби, други — изящни; едни
бяха доста абстрактни, други — съразмерни и точни образи на
закръглена зряла жена и само някои от чертите бяха предадени по-
обобщено. Повечето изображения подчертаваха пищните форми на
майчинството — едра гръд, издут корем, пълни бедра, като
същевременно нарочно омаловажаваха други характерни белези. Често
ръцете бяха само загатнати или пък краката бяха без ходила, а само
заострени отдолу, така че да могат да се забиват в земята. Но при
всички фигури липсваха черти на лицето. Те нямаха за цел да
представят отделна жена, а естествено нито един художник не знаеше
как точно изглежда Великата Земя Майка. Понякога мястото на лицето
просто беше празно, друг път — само загатнато или пък косата бе така
сложно оформена, не продължаваше около цялата глава и го
покриваше.

Единственото истинско изображение на женско лице, което
някога бяха виждали, бе прелестната изящна фигурка на Айла, която
Джондалар бе изработил, докато живееха сами в долината. Но
понякога той съжаляваше, че се бе поддал на своя порив и бе постъпил
така неблагоразумно. Нямаше намерение да прави фигура на Майката.
Беше я изрязал, защото се бе влюбил в Айла и искаше да покори
нейния дух. Но след като я направи, осъзна, че тя крие огромна сила.
Страхуваше се, че може да донесе нещастие на любимата жена,
особено ако някой ден попаднеше в ръцете на човек, който иска да
добие власт над нея. Той дори не смееше да я унищожи, за да не би
дори този акт да й причини зло. Айла обичаше малката женска
статуетка, която наподобяваше лицето й, тъй като бе изработена от
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Джондалар. Никога не се беше замисляла дали може да притежава
някаква сила — просто смяташе, че е красива.

И наистина, тези идоли на Майката се харесваха на хората. Но
фигурките не пресъздаваха женската красота според някакви мъжки
разбирания и критерии. Те представляваха символично изображение
на Жената, на нейната способност да твори и заражда живот в
собственото си тяло и щедро да го храни от себе си. По аналогия те
символизираха Великата Майка Земя, която също твори и поражда
живота в Своето тяло и с удивителна щедрост кърми всичките си
рожби. Освен това скулптурките бяха черупката, в която се вместваше
духът на Великата Майка на Всички — дух, който приемаше най-
различни форми.

Но точно тази фигурка на Майката беше уникална. Сармуна
подаде мунаи на Джондалар и попита:

— Кажи ми от какво е направено това?
Джондалар я повъртя из ръцете си и я разгледа внимателно. Тя

беше надарена с пълни провиснали гърди и широк ханш, краката й
бяха заострени отдолу, ръцете — загатнати само до лактите и косата й
бе леко очертана, но нямаше лице. По големина и форма не се
отличаваше много от всички останали, но бе изработена от
необикновен материал. Имаше равномерен тъмен цвят. Драсването с
нокът не оставяше следа. Не бе направена нито от дърво, нито от
кокал, нито от слонова кост или еленов рог. Беше твърда като камък, но
гладко изваяна и по нищо не личеше да е дялана. Това не беше нито
един от камъните, които Джондалар познаваше.

Погледна учудено Сармуна и призна:
— Никога не съм виждал подобно нещо.
Подаде фигурката на Айла, тя я пое, но щом я докосна, усети, че

я побиват тръпки. Май трябваше да си вземе кожената дреха, когато
излизаха, каза си тя, макар да бе уверена, че не само студът я бе
накарал да потрепери.

— Тази муна и отначало беше пръст от земята — започна
жената.

— Пръст? — учуди се Айла. — Но това тук е камък!
— Да, така е. Аз я превърнах в камък.
— Ти си превърнала пръстта в камък? Но как е възможно това?

— попита Джондалар, изпълнен с недоверие.
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Жената се усмихна:
— Ако ти кажа, ще повярваш ли в моята сила?
— Ако успееш да ме убедиш.
— Ще ти кажа, но няма да се мъча да те убеждавам. Ти сам

трябва да се убедиш. Първо взех твърда суха глина от речния бряг и я
счуках на прах. После я смесих с малко вода.

— Сармуна се поколеба за миг дали да каже нещо повече за
сместа. Реши да не издава всичко засега. — Когато добих нужната
гъстота, я оформих. После огънят и горещият въздух я превърнаха в
камък — поясни жрицата, като ги наблюдаваше, за да види как ще
реагират двамата чужденци — дали ще бъдат впечатлени, или ще се
отнесат с пренебрежение; дали ще се усъмнят, или ще повярват.

Джондалар притвори очи и се помъчи да си спомни нещо.
— Ако не се лъжа, един мъж — мисля, че беше от Лозадунаите

— ми разказваше нещо за фигури на Майката, направени от кал.
Сармуна се засмя:
— Да, може да се каже, че правим мунаи от кал. А също и

животни, когато е необходимо да призовем техните духове. Всякакви
видове животни — мечки, лъвове, мамути, носорози, коне — каквито
си пожелаем. Но те са от кал само докато ги извайваме. Всяка фигурка
от пръстта на земята и вода, дори и след като се втвърди, отново ще се
размекне, ако се намокри. Ще стане на кал, а после и на прах. Но щом
като бъде съживена от Нейната свещена топлина, тя се променя
завинаги. Всичко, което премине през жаркия огън на Майката, става
твърдо като камък. Живият дух на пламъка ги прави издръжливи.

Айла почувства вълнението на жената. Това й напомни за
радостта на Джондалар, когато отначало измисли и след това започна
да усъвършенства копиехвъргача. Сега Сармуна също изживяваше
тръпката на откривателството.

— Те са много крехки, дори по-трошливи от кремък —
продължи жената. — Самата Майка е показвала как могат да се счупят.
Но водата не ги променя. Всеки мунаи, направен от кал, щом като
веднъж бъде докоснат от Нейния живителен огън, може да стои навън
и в дъжд, и в сняг, дори може да прогизне от вода, но никога няма да се
разтопи.

— Ти наистина можеш да контролираш властта на Майката! —
възхити се гостенката.
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Възрастната жена се подвоуми за миг, после попита:
— Искате ли да видите как става това?
— О, да, разбира се. Ще ми бъде много интересно — отговориха

те почти едновременно.
— Тогава елате. Ще ви покажа.
— Мога ли да си взема връхната дреха?
— Естествено — отвърна Сармуна — всички трябва да си

облечем по-топли дрехи, макар че ако в момента се извършваше
Огненият обред, щеше да стане толкова горещо, че няма да ни трябват
никакви кожи дори и в такъв студен ден. Всичко е почти готово.
Щяхме да накладем огъня и да изпълним церемонията още тази вечер,
но това отнема време и е нужно съсредоточаване. Ще почакаме до
утре. Тази вечер ще присъстваме на важно празненство.

Тя спря за момент и притвори очи, сякаш се ослушваше или
обмисляше нещо, което внезапно й бе хрумнало.

— Да, много важно празненство — повтори тя и погледна Айла
право в очите. „Дали знае каква опасност я грози — чудеше се
жрицата. — Ако тя е точно онази, за която си мисля, тогава сигурно
знае.“

Наведоха глави, за да влязат в дома на жрицата, и свалиха
връхните си дрехи. Айла забеляза, че бременната жена си бе отишла.
После Сармуна ги отведе до най-отдалечения край на селището при
няколко жени, които работеха около една малка постройка, подобна на
землянка с наклонен покрив. Жените носеха сух тор, дърва и кости в
нея и Айла се сети, че това е материал за огън. Разпозна бременната
жена сред групичката и й се усмихна. Кавоа й отвърна със срамежлива
усмивка.

Сармуна се приведе и влезе през ниския вход на този градеж,
после, като видя, че гостите стоят настрана и не знаят дали е редно да
я последват, тя се обърна, кимна им и ги подкани да се приближат. А
вътре трепкащите пламъци в огнището ближеха нажежените въглени и
затопляха тясното полукръгло преддверие. Отделни купчинки кости,
дърва и тор изпълваха почти цялата лява половина. Покрай извитата
дясна стена имаше няколко груби лавици от плоски раменни ключици
и тазови мамутски кости, подпрени с камъни, по които бяха наредени
най-различни дребни предмети.
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Приближиха се и с изненада установиха, че това бяха малки
статуетки, оформени от мокра глина и оставени да изсъхнат. Няколко
от тях бяха на жени — фигурки на Майката, но не всички бяха
завършени. Имаха само отличителните женски белези, например
долната половина на тялото заедно с краката или гърдите. По други
рафтове бяха поставени животни — също недовършени — глави на
лъвове и мечки и характерните форми на мамут с високата заоблена
глава, гърбиците на врата и полегатите гърбове.

Статуетките, изглежда, бяха правени от различни хора — едни
бяха доста грубовати и нескопосани и не показваха голямо
художествено майсторство; други пък бяха сложно замислени и добре
изработени. Айла и Джондалар не разбираха какво е накарало
ваятелите да създадат именно тези форми, но въпреки това усещаха, че
всеки е бил вдъхновен от някакво лично чувство или причина.

Срещу входа имаше малък отвор, който водеше към затворено
пространство вътре в постройката, издълбано в льосовата пръст на
хълма. На Айла й заприлича на земна пещ, от онези, които се вкопават
в земята и се загряват с горещи камъни, за да се готви храна, само че
тази се отваряше отстрани и освен това никога не бе използвана за
готвене. Като погледна вътре, жената забеляза огнище във второто
помещение.

От овъглените остатъци в пепелта тя се досети, че за поддържане
на огъня използваха кости, а като разгледа по-внимателно, установи, че
това бе огнище също като на Мамутоите, само че още по-дълбоко.
Айла учудено потърси отдушника, през който се вкарваше въздух. За
горенето на кости бе необходим много силен огън, който изискваше
въздух. Огнищата на Мамутоите поддържаха огъня от постоянния
приток на вятъра отвън, който се вкарваше през прокопани канали и се
регулираше от специални капаци. Джондалар разгледа втората стаичка
и стигна до същите изводи; цветът и якостта на стените показваха, че
дълго време тук бяха горели големи огньове. Досети се, че се
предвиждаше малките глинени предмети по лавиците да се обработят
по същия начин.

Джондалар беше прав, когато каза, че никога не е виждал такава
фигурка на Майката, каквато Сармуна им показа. Тя не бе направена
чрез изсичане, дялане или заглаждане. Статуетката, изработена от
жената пред него, беше керамична — от изпечена глина, а това бе
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първият материал, създаден от човешка ръка и разум. Те не се
намираха в готварска фурна, а в пещ за глинени предмети.

Но първата пещ не бе измислена, с цел да се правят полезни
водоустойчиви съдове. Много преди появата на грънчарството малки
керамични скулптурки са били изпичани, докато станат непромокаеми
и твърди. Статуетките по рафтовете приличаха на животни и хора —
предимно жени, защото образи на мъже не се правеха. Но те не се
възприемаха като действително пресъздаване и рисуване на конкретни
жени или други живи същества. Това бяха символи, метафори и
трябваше да изразяват нещо повече от онова, което се виждаше на
пръв поглед, да внушават аналогии и духовна прилика — те бяха
произведения на изкуството; а изкуството предхождаше употребата за
полезни цели.

Джондалар посочи мястото, което предстоеше да се загрява и се
обърна към жрицата:

— Значи тук гори свещеният огън на Майката? — думите му
почти не прозвучаха като въпрос.

Сармуна разбра, че той й вярва, и кимна. Жената бе убедена дори
и преди да види тази постройка, но на мъжа му бе необходимо малко
повече време.

Айла се зарадва, когато Сармуна ги изведе оттам. Не знаеше
дали от жегата в тясното помещение, или от глинените предмети, или
от нещо друго, но се бе почувствала доста неспокойна и усещаше, че
там вътре може да е опасно.

— Как откри това? — попита Джондалар, като махна с ръка към
пещта и грънците.

— Майката ме насочи — отвърна жената.
— Сигурен съм, че е така, но как точно?
Сармуна се засмя на неговата упоритост. Изглеждаше съвсем

естествено един син на Мартона да иска да разбере.
— За пръв път идеята ни осени, когато строяхме една землянка.

Знаеш ли как ги правим?
— Мисля, че знам. Вашите приличат на жилищата на

Мамутоите, а ние помагахме на Талут и останалите да направят едно
допълнение на Лъвския Бивак — каза Джондалар. — Те започват от
подпорите, за които се използват мамутски кости, а върху тях
прикрепят дебел покрив от върбови клонки. Върху него наслагват
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трева и тръстики. Покриват го с чим и най-отгоре го замазват с рядка
каша от речна глина, която става много твърда, когато изсъхне.

— По принцип ние постъпваме по същия начин — каза Сармуна.
— Именно когато най-накрая правехме замазката от глина, Майката
разкри първата своя тайна. Тъкмо довършвахме последната част,
когато започна да се смрачава и се наложи да накладем голям огън.
Глинената каша се сгъстяваше и малко от нея случайно падна в огъня,
а той беше много силен — използвахме доста кокали за подпалки и го
поддържахме почти през цялата нощ. На сутринта Бругер ме накара да
почистя огнището и установих, че глината се бе втвърдила. И по-
специално намерих едно парче, което наподобяваше лъв.

— Тотемът-закрилник на Айла е лъв — отбеляза Джондалар.
Жрицата я погледна, после поклати глава сякаш на себе си и

продължи:
— Когато открих, че лъвската фигурка не се размеква във вода,

реших да се опитам да направя още. Нужни бяха много опити и още
напътствия от Майката, докато най-сетне успях да постигна това.

— Защо ни разкриваш своите тайни и ни показваш своята сила?
— запита Айла.

Въпросът й бе толкова директен, че свари жената неподготвена,
но после се усмихна:

— Не си въобразявайте, че ви казвам всичките си тайни. Само ви
показвам онова, което е очевидно. Бругер също мислеше, че знае моите
тайни, но той скоро получи добър урок.

— Сигурна съм, че Бругер е подразбирал нещо за опитите ти —
предположи младата жена. — Човек не може да накладе голям огън,
без да разберат всички. Как успяваше да опазиш тайните си от него?

— Отначало изобщо не се интересуваше какво правя, щом като
сама си осигурявах гориво. Чак когато видя крайния резултат, реши, че
и той сам може да прави фигурки, но не знаеше всичко, което Майката
ми бе разкрила — в усмивката на Тази, която служеше се четеше
отмъстителност и тържество. — Майката отхвърли неговите усилия
много яростно. Фигурките на Бругер се пукаха шумно и се пръскаха на
хиляди парченца, когато се опитваше да ги пече. Великата Майка ги
мяташе с такава бързина, че те дори нараняваха хората наоколо.
Оттогава Бругер започна да се плаши от моята сила и вече не се
опитваше да упражнява власт над мен.
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Айла можеше да си представи какво е било да стоиш в тясното
преддверие и около теб с огромна скорост да хвърчат нажежени
парчета глина.

— Но това все още не обяснява защо ти ни казваш толкова много
за своята мощ. Възможно е някой друг, който разбира нрава на
Майката, да научи твоите тайни.

Сармуна поклати глава, бе очаквала това от жената и затова бе
решила, че в случая ще е най-добре да бъде напълно откровена.

— Разбира се, ти си права. Аз наистина имам причина. Нужна ми
е вашата помощ. Чрез тази магия Майката ми даде огромна власт дори
и над Атароа. Тя се страхува от моето магьосничество, но е хитра и от
нея всичко може да се очаква. Някой ден тя ще преодолее страха си,
сигурна съм в това. И тогава ще ме убие — жената погледна
Джондалар. — Моята смърт не е чак толкова важна, освен за мен
самата. Повече се страхувам за останалите от моя народ, за целия този
Бивак. Когато ми разказахте за Мартона, как е прехвърлила
управлението в ръцете на своя син, осъзнах колко се е влошило
положението. Знам, че Атароа никога няма доброволно да предаде
властта на другиго, а докато тя си отиде, страхувам се, че няма да е
останало нищо от Бивака.

— Откъде си толкова сигурна? Щом като всичко може да се
очаква от нея, не е ли възможно някой ден просто да й омръзне цялата
тази работа? — попита младият мъж.

— Сигурна съм, защото тя вече уби един човек, на когото
можеше да предаде водачеството. И това бе собственото й дете.

— Тя е убила детето си?! — ужаси се той. — Когато казваше, че
Атароа е причинила смъртта на трима младежи, предположих, че това
е станало случайно.

— Не беше нещастен случай. Атароа ги отрови, макар и да не си
признава.

— Отровила детето си! Как е възможно някой да погуби детето
си? — чудеше се Джондалар. — И защо?

— Защо ли? Защото бе направил заговор, за да помогне на една
приятелка, Кавоа — младата жена, която срещнахте. Тя бе влюбена в
един мъж и замисляше да избяга с него. Брат й също се опитваше да
им помогне. И четиримата бяха заловени. Атароа пощади Кавоа само
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защото беше бременна, но заплаши, че ако бебето е момче, ще убие и
двамата.

— Нищо чудно, че Кавоа изглежда толкова изплашена и
нещастна — отбеляза Айла.

— От мен също трябва да се търси отговорност — призна
Сармуна, а кръвта се отдръпна от лицето й, като изрече тези думи.

— Ти! Какво си имала ти против тези млади хора?
— Не съм имала нищо против. Детето на Атароа беше мой

помощник, беше ми почти като родна рожба. Съчувствам на Кавоа,
мъчно ми е за нея, но аз се смятам толкова отговорна за смъртта им,
сякаш лично съм дала отровата. Ако не бях аз, Атароа никога нямаше
да узнае откъде да я вземе и как да я използва.

И двамата забелязаха, че жената бе разстроена, въпреки че
успяваше да се владее.

— Да убие детето си! — клатеше глава Айла, сякаш да пропъди
самата мисъл за подобно деяние. Стоеше поразена от ужас. — Как е
могла?

— Не знам. Ще ви кажа само онова, което знам, но то е дълга
история. Хайде да се върнем в моето жилище — предложи Сармуна и
се озърна. Не искаше да разговарят повече за Атароа на такова
публично място.

Айла и Джондалар я последваха в землянката й, свалиха
връхните си дрехи и застанаха край огъня, докато Сармуна прибави
още малко дърва и кокали в огнището и постави готварските камъни,
за да направи чай. Когато се настаниха със сгряващата билкова отвара,
възрастната жена заговори:

— Трудно е да се каже как започна всичко. Може би от първите
недоразумения между Атароа и Бругер, но нещата не спряха дотам.
Дори когато тя беше в напреднала бременност, той продължи да я бие.
Като започнаха родилните й мъки, той не изпрати да ме повикат.
Разбрах за това чак когато я чух да вика от болка. Отидох при нея, но
Бругер отказа да ме пусне да се грижа за нея, докато роди, а раждането
не беше леко. Но не ми позволи да й дам нещо, за да облекча болките.
Сигурна съм, че искаше да я гледа как страда. По всяка вероятност
бебето се бе родило с някакъв недъг. Предполагам, че причина за това
беше непрекъснатият побой, който й нанасяше, и макар че при
раждането това не бе съвсем очевидно, скоро стана ясно, че гръбнакът
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на детето е изкривен и много слаб. Изобщо не ми разрешиха да го
прегледам, така че не съм съвсем сигурна дали не е имало и някакви
други проблеми — обясни Сармуна.

— Детето момче ли беше или момиче? — попита Джондалар,
защото това не беше изяснено.

— Не знам.
— Нищо не разбирам. Как може да не знаеш? — учуди се Айла.
— Никой не знаеше, освен Бругер и Атароа и по някаква

причина те запазиха това в тайна. Дори когато беше съвсем малко, не
му разрешаваха да се показва пред хората без дрехи както повечето
бебета и дечица и му избраха име, което не беше нито мъжко, нито
женско. Казваше се Омел.

— А то никога ли не се издаде? — продължи да пита Айла.
— Не. Омел също пазеше тайната. Според мен Бругер ги бе

заплашил с ужасни последствия и за двамата, ако някога се разкриеше
пола му.

— И все пак сигурно е имало нещо, което да подскаже дали е
момче или момиче, особено след като е поотраснало. Погребаното
тяло, като че ли беше на възрастен човек — каза Джондалар.

— Омел не се бръснеше, но може да е бил момче, закъсняло в
развитието си, а трудно можеше да се каже дали имаше развити гърди,
защото носеше широки дрехи, които прикриваха формите. Вярно е, че
израсна доста висок за една жена, независимо от кривия гръбнак, но
беше твърде слаб. Може и да е било заради недъга, но и самата Атароа
е доста висока. И освен това притежаваше една изтънченост, която
почти не се среща при мъжете.

— А ти как го възприемаше? Нямаше ли някакво определено
отношение, докато то растеше?

„Жената е проницателна“ — помисли си Сармуна и кимна:
— Със сърцето си аз винаги съм приемала Омел като момиче, но

може би това е било моето желание. Бругер искаше хората да мислят за
детето като за момче.

— Може би си права за Бругер. В Клана всеки мъж иска
стопанката му да има синове. Той се смята за непълноценен мъж, ако
тя няма поне един. Това значи, че неговият тотемен дух е слаб. Ако
детето е било женско, Бругер може да се е опитвал да скрие факта, че
неговата стопанка му е родила момиче — обясни Айла, после замълча
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и се замисли за нещо друго. — Но уродливите деца обикновено се
отнемат от майката и се изоставят на произвола на съдбата. Така че ако
бебето е било уродливо и особено ако е било момче, неспособно да
изучи необходимите за един мъж ловни умения, може Бругер да е
искал да укрие този факт.

— Не е лесно да се изтълкуват неговите подбуди, но каквито и да
са те, Атароа беше съгласна с него.

— А как умря Омел? И другите двама младежи? — попита
Джондалар.

— Това е една доста странна и заплетена история — отвърна
възрастната жена, тъй като не искаше да я принуждават да избързва с
отговорите си. — Независимо от всички проблеми и цялата тази
потайност детето стана любимецът на Бругер. Омел бе единственото
същество, което той никога не удряше или нараняваше по никакъв
начин. Радвах се, че е така, но ми беше чудно защо го прави.

— Дали не е подозирал, че той е причинил недъзите на детето,
тъй като е биел Атароа толкова често преди раждането? Може така да е
искал да компенсира прегрешенията си.

— Възможно е, но Бругер хвърли цялата вина върху Атароа.
Често й казваше, че е непълноценна жена, която не може да роди едно
съвършено бебе. После се разгневяваше и започваше да я бие. Но тези
побоища вече не бяха встъпление към Удоволствията с неговата
стопанка. Сега той само я унижаваше и показваше привързаност към
детето. Омел започна да се отнася към Атароа по същия начин, тя все
повече се отчуждаваше от тях, започна да ревнува собственото си дете
заради любовта, която Бругер показваше към него, а още повече заради
любовта, която Омел изпитваше към баща си.

— Трябва да й е било много тежко да понесе всичко това — рече
Айла.

— Така е, Бругер бе открил нов начин да я тормози, но тя не бе
единствената, която страда заради него — продължи Сармуна. — С
течение на времето Бругер и останалите мъже започнаха да се отнасят
все по-зле и по-зле с всички жени. Ако някой мъж се опиташе да му се
противопостави, също го биеха или го изпъждаха. Накрая след един
жесток побой, при който й счупи ръката и няколко ребра от ритането и
скачането върху нея, тя му се противопостави. Атароа се закле, че ще
го убие, и ме помоли да й дам нещо, с което да го извърши.
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— А ти даде ли й? — не можа да сдържи любопитството си
Джондалар.

— Тази, която служи на Майката научава много тайни,
Джондалар. Често това са опасни тайни, особено ако е учила при
Зеландония. Но онези, които биват допуснати в Майчинството трябва
да се закълнат чрез Свещените пещери и Старите легенди, че тези
тайни няма да се използват неправилно. Човекът, Който Служи на
Майката се отказва от име и самоличност и приема името и
самоличността на своя народ, тя става връзката между Великата Земя
Майка и Нейните деца и средство, с което Децата на земята общуват
със Света на духовете. Следователно да служиш на Майката означава
да служиш и на децата й.

— Разбирам — каза младият мъж.
— Но може би не разбираш, че хората слагат отпечатък върху

духа на Тази, която служи. Необходимостта да се грижи за тяхното
благоденствие става толкова силна, че само нуждите на Майката
остават над нея. Често това е въпрос само на направляване.
Обикновено непряко, а просто насочване в правилна посока. Тази,
която служи на Майката се превръща във водач към разбирането и
откриването на смисъла на непознатото. Част от обучението се състои
в придобиването на знания, които да позволят на Тази да тълкува
знаците, виденията, сънищата, изпращани на Нейните деца. Има
средства, които помагат, и начини да се търси напътствие от света на
духовете, но в края на краищата всичко се свежда до собствената
преценка на Тази. Дълго се борих с мисълта как най-добре да Служа,
но се страхувам, че върху моята преценка тегнеше сянката на
собствената ми мъка и гняв. Върнах се тук, обзета от омраза към
мъжете, и като наблюдавах Бругер, се научих да ги ненавиждам още
повече.

— Каза, че си се чувствала отговорна за смъртта на тримата
младежи. Ти предаде ли й някакви знания за отровите? — попита
Джондалар, който не можеше да слуша повече.

— Аз учих Атароа на много неща, сине на Мартона, но тя не се
обучаваше, за да стане Тази, която служи. Тя обаче е много схватлива и
способна да възприеме повече от предвиденото… Но и аз знаех това —
тук Сармуна замълча.



223

Не бе в състояние да признае такова тежко прегрешение и да го
изрече направо, затова ги остави сами да си вадят заключение. Почака
докато видя, че Джондалар бърчи чело загрижено, а Айла клати глава с
разбиране.

— Във всеки случай в началото аз наистина помогнах на Атароа
да наложи властта си над мъжете — може би самата аз желаех власт
над тях. В действителност направих дори нещо повече. Подтиквах я и
я насърчавах, убеждавах я, че Великата Земя Майка иска жените да
ръководят и й помогнах да убеди в това повечето от жените. Не беше
трудно, след като Бругер и другите мъже се бяха отнасяли по такъв
начин. Дадох й нещо да приспи мъжете и й заръчах да го постави в
любимото им питие — ферментирала отвара от брезова беловина.

— Мамутоите правят подобна напитка — отбеляза Джондалар,
който слушаше изумен.

— Докато мъжете спяха, жените ги вързаха. Това много им
хареса. Беше нещо като игра, начин да си го върнат. Но Бругер повече
не се събуди. Атароа се опита да намекне, че той е бил по-податлив на
сънотворната течност, но съм сигурна, че е сложила и още нещо в
питието му. Казваше, че иска да го убие, и аз наистина й вярвах. Сега
тя почти си призна, но каквато и да е истината, аз я наведох на
мисълта, че жените ще са по-добре, ако мъжете се махнат. Аз я убедих,
че ако няма мъже, духовете на жените ще се сливат помежду си, за да
създават нов живот, и тогава ще се раждат само момиченца.

— Наистина ли мислиш така? — намръщи се Джондалар.
— Смятам, че аз самата си внуших тази мисъл, и започнах да си

вярвам. Всъщност не съм казала подобно нещо — не исках да
разгневявам Майката, но аз накарах Атароа да започне да разсъждава
по този начин. Според нея бременността на няколко жени беше
доказателство.

— Но тя не е права — изрече Айла.
— Разбира се, че не е, а аз трябваше да съм по-прозорлива.

Майката не можеше да бъде заблудена с моите хитрости. Дълбоко в
сърцето си вярвам, че мъжете съществуват, защото Майката е решила
така. Ако не желаеше да има мъже, тя нямаше да ги създава. Техните
духове са необходими. Но ако мъжете са слаби, духовете им няма да са
достатъчно силни, за да може Майката да ги използва. Ето затова се
раждаха толкова малко деца — тя се усмихна на Джондалар. — Ти си
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такъв силен млад мъж, че не бих се учудила, ако Тя вече е използвала
твоя дух.

— Ако мъжете бъдат освободени, ще видиш, че те са достатъчно
силни, за да накарат жените да заченат и без помощта на Джондалар —
прекъсна я Айла.

Високият рус мъж я погледна и се ухили.
— Все пак бих помогнал с най-голяма радост — каза той, защото

знаеше много добре за какво намеква тя, макар и да не бе напълно
сигурен дали споделя нейното мнение.

— Може би ще трябва помощ — продължи младата жена. — Аз
само казах, че според мен не е необходимо.

Изведнъж Джондалар доби сериозен вид. Сети се, че който и от
тях да бе прав, той нямаше никаква причина да вярва, че е способен да
създава деца.

Сармуна погледна и двамата — разбираше, че говорят за нещо, в
което не бе посветена. Почака малко, но те мълчаха, затова тя
продължи:

— Аз й помагах и я насърчавах, но нямах представа, че когато
Атароа стане водачка, положението ще се влоши. Всъщност малко след
като Бругер умря, нещата се подобриха… поне за жените, но не и за
мъжете, не и за Омел. Братът на Кавоа разбра; той беше много близък
приятел на Омел. Това дете бе единственото същество, което скърбеше
за него.

— Това е напълно разбираемо при тези обстоятелства — вметна
Джондалар.

— Но Атароа не смяташе така. Детето бе сигурно, че тя е
причинила смъртта на Бругер, много се ядоса и я предизвика, за което
си изяде боя. Атароа веднъж ми каза, че само е искала да го накара да
разбере какво е направил баща му на нея и на другите жени. Не е
споделяла с мен, но предполагам, тя смяташе или се надяваше, че щом
Бругер бъде премахнат, синът й ще насочи любовта си към нея.

— С бой едва ли ще накараш някого да те заобича — обади се
Айла.

— Права си — съгласи се възрастната жена. — Омел не беше бит
до този момент и след това намрази Атароа още повече. Те бяха майка
и дете, но като че ли не можеха да се понасят. Ето тогава предложих да
го взема за свой помощник.
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Сармуна спря, вдигна чашата си да отпие, видя, че е празна, и
пак я остави.

— Атароа, изглежда, бе доволна, че Омел вече не е в нейното
жилище. Сега си мисля за всичко, което се случи, и разбирам, че тя
просто изливаше яда си върху мъжете. Всъщност откогато Омел
напусна дома й, Атароа започна да става все по-лоша. Беше станала
по-жестока от самия Бругер. Трябваше да забележа това по-рано.
Вместо да ги разделям и настройвам един срещу друг, трябваше да
намеря начин да ги помиря. Какво ще прави сега, когато Омел го няма?
Убит от собствената й ръка!

Жената се загледа в трептящия горещ въздух над огъня, сякаш
забелязваше нещо невидимо за всички останали.

— О, Велика Майко! Била съм сляпа! — извика тя изведнъж. —
Тя осакати Ардобан и го тикна в затвора, а знам, че обичаше това
момче. И освен това уби Омел и другите.

— Осакатила го? — прекъсна я Айла. — Онези деца в затвора? И
това е извършено нарочно?

— Да, за да направят момчетата хилави и плашливи — поклати
глава Сармуна. — Атароа съвсем е загубила ума си. Страхувам се за
всички нас — изведнъж тя избухна в плач и закри лице с ръцете си. —
Как ли ще свърши всичко това? Цялата тази мъка и страданията, които
причиних!

— Не си виновна само ти, Сармуна — започна да я успокоява
младата жена. — Може да си позволила, дори да си насърчила тези
деяния, но не поемай всичко върху себе си. Злото е у Атароа и може би
също така у онези, които са се отнасяли зле с нея. Жестокостта
поражда жестокост, болката създава болка, неправдата носи нови
неправди.

— А колко от младите, на които е навредила, ще го предадат на
следващото поколение? — проплака Сармуна. После започна да се
люлее напред-назад и да се вайка. — Кое от момчетата зад онази
ограда е осъдила да продължи ужасната й власт? И кое от момичетата,
които я гледат с възхищение, ще иска да бъде като нея? Като гледам
Джондалар, си спомням за моето обучение. Именно аз не трябваше да
позволявам да се случат тези неща. Ето затова съм отговорна. О,
Майко! Какво направих!
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— Въпросът не е какво си направила, а какво можеш да
направиш сега — успокои я Айла.

— Трябва да им помогна. Трябва да намеря начин, но как?
— Твърде късно е да помогнеш на Атароа, но тя трябва да бъде

спряна. Първо трябва да освободим мъжете и децата, после ще мислим
как да им помагаме.

Сармуна погледна младата жена, която в този момент
изглеждаше толкова уверена и могъща, че се зачуди коя ли в
действителност бе тя. Тази, която служи на Майката бе принудена да
осъзнае причиненото от нея зло и да разбере, че бе злоупотребила с
властта си. Страхуваше се за собствения си дух, но и за оцеляването на
Бивака.

В стаята настъпи тишина. Младата жена стана и взе съда за
запарване на чай.

— Позволи ми този път аз да приготвя чая. Имам много хубава
смес от билки — предложи тя. Сармуна кимна, а Айла се пресегна за
лечебната торба от видрова кожа.

— Мислил съм за двамата осакатени младежи — каза
Джондалар. — Дори и ако не се научат отново да ходят добре, те биха
могли да станат майстори каменари или нещо подобно, ако има кой да
ги обучи. Предполагам, че измежду Сармунаите все ще се намери
учител. Можете да намерите някой желаещ на вашия Летен Събор.

— Ние вече не ходим на Летните Събори с другите Сармунаи —
отвърна тя.

— Защо?
— Атароа на иска — глухо изрече Сармуна. — Другите никога

не са се държали кой знае колко любезно с нея, та нали хората от
собствения й Бивак едва я търпят. Откакто стана водачка, не желае да
има нищо общо с когото и да било. Малко след като пое властта,
няколко Бивака изпроводиха пратеници да ни поканят да се
присъединим към тях. Отнякъде бяха чули, че имаме много жени без
стопани. Атароа ги наруга, изгони ги и само за няколко години всички
вече се бяха отчуждили. Сега никой не ни навестява — ни роднини, ни
приятели. Всички ни отбягват.

— Да те вържат на стълба като мишена е голямо оскърбление —
отбеляза Джондалар.
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— Нали ви казах, че тя става все по-лоша. Вие не сте първите. И
преди е постъпвала така — оплака се жената. — Преди няколко години
оттук мина един мъж и се отби при нас. Като видя толкова много сами
жени, той започна да се държи нагло и да ни гледа отвисоко. Въобрази
си, че не само ще е добре дошъл, но дори ще е много търсен. Атароа си
поигра с него, така както лъв си играе с плячката. После го уби. И
толкова много й хареса тази игра, че започна да задържа при нас
всички посетители. Харесваше й да прави живота им нещастен, да им
дава обещания и да ги измъчва, преди да се отърве от тях. И за теб,
Джондалар, бе намислила същото.

Айла потрепери. После добави още малко успокоителни билки
към чая на Сармуна и рече:

Правилно казваше, че тя не е човек. Мо-гър понякога ни
разправяше за зли духове, но аз винаги си мислех, че това са само
легенди, историйки, с които да плашат децата, за да бъдат послушни и
всички да се разтреперват от страх. Но Атароа не е приказка. Тя е зла
жена.

— Така е. А когато няма гости, тя се забавлява с мъжете от
затвора — продължи Сармуна, сякаш не можеше да се спре, след като
веднъж се бе отприщило насъбраното в душата й. — Първо се зае с по-
силните, с водачите или с онези, които се бунтуваха. Отсега нататък ще
има все по-малко и по-малко мъже, а онези, които остават, губят
желанието си за борба. Тя ги държи полугладни, изложени на студа и
лошото време. Затваря ги в клетки или ги връзва. Дори не могат да се
почистят и измият. Много от тях се споминаха от студа и от тежките
условия. Пък не се раждат много деца, та да ги заменят. Мъжете
умират и Бивакът ще загине. Всички се изненадахме, когато Кавоа
забременя.

— Сигурно тайничко е ходила при някой от мъжете в затвора —
предположи Айла. — Може да е онзи, в когото е била влюбена. Не се
съмнявам, че това ти е известно.

Сармуна наистина знаеше, но се чудеше как жената бе разбрала.
— Вярно е, някои жени се промъкват незабелязано, за да видят

мъжете и понякога им носят храна. Джондалар сигурно ти е казал.
— Не, не съм й казвал, но не разбирам защо жените позволяват

мъжете да бъдат държани там.
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— Те се страхуват от Атароа. Няколко я следват с готовност, но
повечето биха предпочели мъжете да се върнат при тях. А сега тя
заплашва, че ще осакати синовете им.

— Кажи на жените, че ако мъжете не бъдат освободени, тогава
няма да се раждат повече деца — каза Айла с такъв тон, че тръпки
побиха и Джондалар, и Сармуна. Те се обърнаха и я загледаха. Той
разпозна онова особено хладно изражение, онзи малко безпристрастен
поглед, който тя придобиваше, когато съзнанието й бе заето с грижи
около някой болен или ранен, но в този случай забеляза и нещо повече
от желанието й да помогне. По лицето й беше изписана ледена
непреклонност и гняв, които не бе виждал досега.

Възрастната жена обаче я гледаше с друго око и възприемаше
думите й като предсказание или присъда.

Когато Айла сервира чая, всички седнаха мълчаливо, дълбоко
развълнувани. Изведнъж младата жена почувства остра нужда да
излезе навън и да подиша свежия хладен въздух. Искаше й се да
нагледа и животните, но докато наблюдаваше безмълвно Сармуна,
реши, че това не бе най-подходящият момент да я изостави.
Разбираше, че е съсипана и й трябва нещо смислено, за което да се
вкопчи.

Джондалар пък се замисли за мъжете. Без съмнение те знаеха, че
той се е върнал, но не е затворен при тях. Щеше му се да поговори с
Ебулан и Самодун, да вдъхне увереност на Добан, но и самият той
имаше нужда от повече увереност. Намираха се в опасно положение, а
още нищо не бяха предприели, само разговаряха. Мъжът бе раздвоен
— искаше му се да се махне оттук колкото може по-бързо, но повече
желаеше да остане и да помогне. Ако ще правят нещо, трябва да го
направят по-скоро. Не може просто така да седи и да бездейства.
Накрая, съвсем отчаян, той въздъхна:

— Искам да направя нещо за мъжете от затвора. Как да им
помогна?

— Но, Джондалар, ти вече им помогна — отвърна възрастната
жена, като чувстваше, че самата тя трябва да си изготви някакъв план
за действие. — Когато й отказа, ти им вдъхна смелост, но само това
едва ли ще е достатъчно. И друг път се е случвало мъже да й се
противопоставят за известно време, но сега за пръв път някой си отива
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и което е по-важно, после се връща. Атароа бе унизена, а това дава
надежди на другите.

— Само голата надежда обаче няма да ги извади оттам.
— Няма, А пък Атароа няма да ги пусне доброволно. Тя прави

всичко възможно нито един мъж да не си тръгне жив оттук, макар че
няколко успяха да избягат. А пък жени много рядко предприемат
Пътувания. Ти си първата, която минава по тия места, Айла.

— Тя би ли убила жена? — попита Джондалар и несъзнателно се
приближи към своята любима, сякаш за да я защити.

— За нея е по-трудно да оправдае убийството на жена, или дори
хвърлянето й в затвора. Всъщност много от жените са задържани тук
против волята им, въпреки че около тях няма огради. Но тя заплашва
близките им и те са принудени да останат заради любовта към
синовете или стопаните си. Ето защо твоят живот е в опасност — заяви
Сармуна, загледана право в Айла. — Теб нищо не те свързва с това
място. Тя няма власт над теб, а ако успее да те убие, после ще й бъде
по-лесно да убива други жени. Говоря ти всичко това не само за да те
предупредя, а заради опасността, която грози целия Бивак. И двамата
все още можете да избягате и точно така трябва да постъпите.

— Не, не мога да си тръгна — каза Айла. — Как да изоставя
онези деца? Или мъжете? И жените ще имат нужда от помощ. Бругер
те е наричал лечителка, Сармуна. Не знам дали разбираш какво значи
това, но аз съм лечителка на Клана.

— Ти си лечителка? Трябваше да се досетя — възкликна
Сармуна. Не беше съвсем сигурна какво значи това, но откакто я бе
обявил за такава, Бругер бе започнал да се отнася с голямо уважение
към нея и затова тя придаваше огромно значение на този пост.

— Затова не мога да си тръгна — каза младата жена. — Не е
въпрос на мой личен избор — просто, една лечителка трябва да
постъпва по този начин. Това е нейната същност. То е вътре в нея.
Частица от моя дух е вече в отвъдния свят — тя докосна амулета на
врата си, — той е даден в замяна на духовните задължения към всички
хора, които се нуждаят от моята помощ. Трудно е да се обясни, но не
мога да позволя Атароа да продължи да ги измъчва. А и след
освобождаването им от затвора този Бивак ще има нужда от помощ.
Трябва да остана, докато е необходимо.
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Сармуна кимна разбиращо. Не беше лесно тези чувства да се
изкажат с думи. Интересът на Айла към лекуване и страстната й
потребност да помага за нея бяха равни на собственото й усещане, че е
призвана да Служи на Майката. Тя откриваше себе си в младата жена.

— Ще останем, колкото можем — поправи я Джондалар, като си
спомни, че тази зима все още им предстоеше преминаването на
ледника. — Въпросът е как да убедим Атароа да освободи мъжете.

— Тя се страхува от теб, Айла — каза жрицата, — както и
повечето от Вълчите жени, струва ми се. А онези, които не се плашат,
се отнасят със страхопочитание към теб. Сармунаите са ловци на коне.
Преследваме и други животни, дори и мамути, но познаваме предимно
конете. На север има една скала и натам в продължение на много
поколения сме гонили коне. Не можеш да отречеш, че твоята власт над
конете е могъща магия — толкова могъща, че е трудно да се повярва
дори и да се види със собствените очи.

— Няма нищо загадъчно в това. Отгледала съм кобилата от
малко конче. Живеех сама и тя ми беше единственият другар. Уини
прави каквото й наредя, защото и тя го иска, защото сме приятелки —
опита се да обясни Айла.

Тя произнесе името като леко цвилене на кон. Пътуваше сама с
Джондалар и конете от доста време и отново се бе върнала към навика
си да изрича името на Уини както преди. Цвиленето от устата на
жената стресна Сармуна. Самата мисъл, че човек може да се сприятели
с кон, бе напълно неразбираема за нея. Какво от това, че жената
твърдеше, че няма никаква магия в цялата работа — тя току-що й
доказа, че има.

— Възможно е — каза жената, но си помисли: „Колкото и да се
опитваш да опростиш нещата, не можеш да накараш хората да не се
питат коя си и защо си дошла тук“, след което продължи: — хората
искат да вярват и да се надяват, че си дошла, за да им помогнеш. Те се
страхуват от Атароа, но смятам, че ако вие с Джондалар ги подкрепите,
те може би ще са готови да се опълчат срещу нея и да я накарат да
освободи мъжете. Може и да й се противопоставят и да не й позволят
повече да ги заплашва.

Айла отново почувства силна нужда да излезе от жилището,
което сега й се струваше по-неудобно.
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— След всичкия този чай искам да пусна вода — каза тя и стана.
— Би ли ми обяснила къде да отида, Сармуна? — Изслуша указанията
й и добави: — Трябва да се погрижим за конете, докато сме навън, да
се уверим, че са добре. Може ли да оставя тези купи тук за малко? —
беше вдигнала един капак и проверяваше какво има вътре. — Бързо
изстива. Жалко, че не може да се сервира горещо. Щеше да е по-
хубаво.

— Разбира се, остави ги — отвърна Сармуна и като наблюдаваше
двамата чужденци, докато излязат, вдигна машата и допи чая си.

Може би Айла не бе превъплъщение на Великата Майка, а
Джондалар действително бе син на Мартона, но мисълта, че някой ден
Майката ще потърси възмездие, бе тежала дълго време върху Тази,
която й служеше. В края на краищата тя беше Сармуна. Беше се
отказала от своята индивидуалност и в замяна на това бе получила
силата на света на духовете. Бе отговорна за този Бивак, за всичките
му хора — мъже и жени. На нея бе възложена грижата за духовната
същност на Бивака и децата на Майката зависеха от нея. Преценявайки
през очите на страничните наблюдатели — на мъжа, който я бе накарал
да си припомни своето призвание, и на жената с необичайните
способности — Сармуна разбра, че бе изменила на своя народ.
Оставаше й единствено надеждата, че все още е възможно да изкупи
греха си, като помогне на Бивака да възвърне нормалния си начин на
живот.
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Сармуна излезе от жилището си и загледа двамата посетители
как се отдалечават към края на Бивака. Видя, че Атароа и Епадоа,
които стояха пред землянката на водачката, също ги наблюдават.
Жрицата тъкмо се канеше да влезе обратно вътре, когато забеляза, че
Айла изведнъж промени посоката и се отправи към кошарата.
Водачката и главната Вълча Жена я също видяха и двете бързо се
отправиха към русата жена, за да я пресрещнат. Стигнаха до
заграденото място почти едновременно. По-възрастната пристигна миг
по-късно.

През пролуките Айла се вгледа в очите и лицата на хората, които
безмълвно наблюдаваха от другата страна на яките колове. Те
представляваха жалка гледка — мръсни и чорлави, облечени в дрипави
кожи. Но още по-лоша бе ужасната смрад, която се разнасяше. Това не
бе просто зловоние — за чувствителния нос на лечителката тази
миризма бе показателна. Нормалният мирис на здраво човешко тяло не
я притесняваше, дори и на известно количество пот и изпражнения не
бе чак толкова неприятно, но тук миришеше на болест. Ужасният дъх
на глад, отвратителната мръсотия от изпражнения в резултат на
стомашни заболявания и треска, противната воня на гной от
възпалени, забрали рани и дори на гнило от гангрени в напреднал
стадий — всичко това я душеше и вбесяваше.

Епадоа пристъпи пред младата жена и се опита да закрие
гледката от очите й. Но тя вече бе видяла достатъчно, обърна се и се
изправи лице в лице срещу Атароа.

— Защо държите тези хора зад ограда като животни в клетка?
Като чуха превода на тези думи, мъжете ахнаха от изненада,

затаиха дъх и зачакаха реакцията на своята водачка. Никой досега не се
бе осмелявал да й зададе подобен въпрос.

Атароа погледна яростно чужденката, а тя й отвърна със същия
гневен, но смел поглед. Двете жени бяха почти еднакви на ръст —
тъмнокосата бе съвсем малко по-висока. Бяха физически силни, но
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водачката бе по-набита, докато Айла имаше здрави мускули вследствие
на ежедневната работа. Водачката бе малко по-възрастна. Личеше си,
че е по-опитна и хитра и че от нея може да се очаква абсолютно
всичко, но гостенката бе изкусен преследвач и ловец — веднага
забелязваше всяка подробност, правеше си изводи и умееше бързо да
взима решения и да реагира според ситуацията.

Изведнъж Атароа се разсмя и този познат, като че ли мъжки
кикот накара Джондалар да потрепери.

— Защото си го заслужават!
— Никой не заслужава подобно отношение — противопостави се

Айла, преди Сармуна да успее да преведе, и тя направо предаде думите
на техния език.

— Какво знаеш ти! Ти не си била тук. Не знаеш как те се
отнасяха към нас — възрази тъмнооката.

— Да не би да са ви карали да стоите навън на студа? А може би
не са ви давали храна и дрехи? — Няколко от насъбралите се жени
погледнаха с безпокойство. — Вие по-добри ли сте от тях, щом като ги
третирате по-зле, отколкото те вас?

Атароа не си направи труда да отговори, след като жрицата й
преведе, а само се усмихна.

Айла забеляза раздвижване зад оградата и видя, че неколцина
мъже се бяха отдръпнали, за да могат двете момчета, които бяха стояли
до този момент под навеса, да се приближат куцукайки напред.
Останалите се скупчиха около тях. Жената още повече се разгневи при
вида на ранените юноши и другите момчета, премръзнали и гладни.
Няколко от Вълчите жени бяха влезли в затвора с копията си. Като ги
видя, тя така се вбеси, че не можа да се сдържи и им заговори направо:

— И тези ли момчета са се отнасяли зле към вас? Какво са ви
направили, за да заслужат това? — преведе Сармуна. — Къде са
майките на тези деца? — обърна се Айла към Епадоа.

След като изслуша думите, преведени на нейния език, главната
на Вълчите жени погледна Атароа в очакване на някакви нареждания,
но водачката само я изгледа с жестоката си усмивка, сякаш чакаше да
чуе отговора й.

— Някой от тях са мъртви — отвърна Епадоа.
— Убити при опит да избягат със синовете си — извика една

жена от тълпата. — А останалите не смеят да предприемат никакви
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действия от страх да не пострадат децата им.
Айла и Джондалар видяха, че това бе една старица — същата,

която така шумно бе оплаквала трите момчета на погребението им.
Епадоа й хвърли заплашителен поглед.

— Какво повече можеш да ми направиш, Епадоа? — каза жената
и пристъпи смело напред. — Вече ми отне сина, скоро и дъщеря ми ще
си отиде по един или друг начин. А аз съм твърде стара и не ме е
грижа дали ще живея, или ще умра.

— Те ни предадоха — прекъсна я главната на Вълчите жени. —
Сега всички знаят какво ще стане, ако се опитат да избягат.

Атароа не направи никакъв знак на одобрение или неодобрение,
за да покаже, че тя е изразила нейните чувства. С отегчен вид обърна
гръб на всички, отправи се към жилището си и остави Епадоа и
нейните Вълчи жени да пазят затвора. Но спря и се извърна, като чу
силно пронизително изсвирване. В същия миг жестоката ледена
усмивка се замени с ужас, като видя как към Айла препускаха двата
коня, скрити до този момент от погледите им чак на другия край на
ливадата. Тя бързо влезе в землянката си.

Другите обитатели на селището останаха смаяни и изумени,
когато русата жена и мъжът с още по-светла коса скочиха върху
гърбовете им и се понесоха напред. На повечето им се искаше и те да
могат така лесно и бързо да се махнат оттам, а много от тях се чудеха
дали някога отново ще видят двамата ездачи.

— Бих искал да продължим Пътуването си — рече Джондалар,
когато намалиха ход и Рейсър се изравни с Айла и Уини.

— И на мен ми се иска. Този Бивак е непоносим, изпълва ме с
гняв и мъка. Яд ме е, че Сармуна е позволила всичко това да продължи
толкова дълго, но, от друга страна, я съжалявам и разбирам
разкаянието й. Джондалар, как ще освободим тези мъже и момчета?

— Ще трябва да измислим някакъв план заедно със Сармуна.
Според мен е ясно, че повечето жени искат промяна, и съм сигурен, че
много от тях ще помогнат, ако знаят какво да направят. Тя вероятно
знае кои са те.

Прекосиха ливадата и влязоха в горичката. Яздеха прикрити
между дърветата, макар на места те да бяха съвсем нарядко. Бяха се
отправили към реката и после обратно натам, където бяха оставили
вълка. Айла му даде знак с тихичко изсвирване и Вълчо, извън себе си
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от радост, веднага изтича да ги посрещне. Той бе наблюдавал от
мястото, където Айла му бе наредила да стои, и затова сега и двамата
го погалиха и похвалиха, задето бе чакал. Разбира се, тя забеляза, че е
ходил на лов и е довлякъл плячката си, което означаваше, че е
напускал скривалището си поне за малко. Това я обезпокои, тъй като
бяха толкова близко до Бивака и Вълчите жени, но не можеше да го
укорява, а само още повече затвърди решимостта й колкото може по-
скоро да го отведе далеч от жените, които ядяха вълци.

Мълчаливо подкараха конете назад към реката и горичката,
където бяха скрили багажа си. Айла извади една от малкото им
останали питки от храната за из път. Разчупи я на две й подаде по-
голямото парче на Джондалар. Седяха сред храсталака, хранеха се и
бяха доволни, че са далеч от потискащата атмосфера на Сармунайския
Бивак.

Изведнъж Вълчо се обади с ниско пърлено ръмжене и на Айла й
се изправи косата.

— Някой идва — прошепна Джондалар, внезапно обзет от
тревога.

Предупреждението на вълка изостри докрай бдителността им и
двамата внимателно започнаха да разглеждат околността — бяха
сигурни, че по-чувствителните сетива на животното веднага са
доловили опасността. Жената забеляза посоката, в която той бе
насочил муцуната си, погледна лекичко през прикритието на гъсталака
и видя две жени да приближават към тях. Бе почти сигурна, че едната
от тях е Епадоа. Тя потупа Джондалар по ръката и посочи към тях.
Като ги зърна, той кимна.

„Ти чакай, дръж конете кротки — направи тя знаците от
безмълвния език на Клана. — Аз накара Вълчо скрие се. Аз отивам
дебна жените и ги отклоня оттук.“

„Аз отида“ — показа с жест Джондалар и поклати глава.
„Жени повече слуша мен“ — отвърна Айла.
Джондалар кимна неохотно.
„Аз пазя тук с копиехвъргач — продължи с жестове той. — Ти

взима копиехвъргач.“
Айла направи знак на съгласие: „И прашка.“
Тя се запромъква през храстите и съвсем безшумно заобиколи, за

да пресрещне двете жени. После зачака. Те бавно приближаваха. Дочу
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разговора им:
— Сигурна съм, че са минали оттук, след като снощи напуснаха

Бивака си, Унавоа — казваше главната Вълча жена.
— Но от снощи досега те вече идваха в нашия Бивак. Защо все

още ги търсим тук?
— Може да се върнат по този път, а дори и да не се върнат, може

да открием нещо за тях.
— Някои хора казват, че изчезвали или се превръщали в птици,

след като си тръгнели — каза по-младата.
— Не ставай глупава — прекъсна я Епадоа. — Нали вчера

открихме къде си правят бивак? Защо ще им е да строят бивак, ако се
превръщат в животни?

„Права е — помисли си Айла, — поне разсъждава, пък и не е
съвсем лош преследвач. Сигурно е и доста добър ловец. Жалко, че е
толкова близка с Атароа.“

Клекнала зад голи, преплетени храсти и пожълтяла, висока до
коленете трева, тя ги наблюдаваше. В един момент, когато и двете
жени гледаха надолу, тя мълчаливо се изправи с насочен копиехвъргач.

Епадоа се сепна от изненада, а Унавоа отскочи и изпищя от
страх, като вдигна очи и видя русата чужденка.

— Мен ли търсите? — попита Айла на техния език. — Тук съм.
Унавоа, изглежда, бе готова да побегне, а дори и Епадоа като че

беше неспокойна и изплашена.
— Ние… ние ловувахме — смотолеви тя.
— Насам няма коне да ги гоните към ръба.
— Ние не преследваме коне…
— Знам! Преследвате Айла и Джондалар.
Внезапната й поява и особеният акцент, с който произнасяше

думите на техния език, й придаваха чуждоземен вид, сякаш идваше от
някакво далечно място, може би дори от друг свят. Присъствието й
събуждаше у тях единствено желанието да избягат колкото може по-
далеч от тази жена, надарена със способности, надхвърлящи
човешките възможности.

— Според мен тези двете трябва да се върнат в Бивака си, иначе
ще изпуснат голямото празненство довечера.

Гласът дойде откъм горичката и говореше на езика на
Мамутоите, но и двете жени разбираха езика и веднага познаха, че
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това е Джондалар. Погледнаха назад по посока на гласа и видяха
високия рус мъж, нехайно облегнат на една голяма белокора бреза със
зареден копиехвъргач в ръце.

— Да. Прав си. Не искаме да пропуснем празненството — обади
се Епадоа. Тя смушка онемялата си спътница и бързо се обърна и се
отдалечи.

Когато си отидоха, той се захили.
 
 
Слънцето клонеше към запад в късния следобед на краткия

зимен ден, докато двамата яздеха обратно към Бивака на Сармунаи.
Бяха сменили скривалището на Вълчо и този път го оставиха по-близо
до селището, тъй като щеше да се мръкне, а хората доста рядко
напускаха уюта на огъня нощно време. И въпреки това Айла се
тревожеше, че може да го уловят.

Сармуна тъкмо излизаше от жилището си, когато те слязоха от
конете на края на ливадата, и като ги видя, се усмихна с облекчение.
Въпреки обещанието им тя все пак не беше сигурна дали ще се върнат.
В края на краищата защо едни съвсем чужди хора ще се излагат на
риск, за да помогнат на онези, които дори не познават? Собствените им
роднини и близки не са ги посещавали от години, за да видят дали
всичко им е наред. Е, вярно е, че приятелите и роднините не бяха
посрещнати много добре при последното им идване.

Джондалар свали оглавника на Рейсър, за да бъде напълно
свободен. После и двамата потупаха конете приятелски по задниците,
за да ги накарат да се отдалечат от Бивака. Сармуна се запъти към тях
да ги посрещне.

— Тъкмо привършвахме приготовленията за Огнения обред
утре. Винаги наклаждаме голям огън още от предната вечер. Искате ли
да дойдете да се посгреете? — попита жената.

— Студено е — съгласи се Джондалар.
Двамата тръгнаха до нея към пещта на другия край на Бивака.
— Айла, открих начин да стопля храната, която донесохте. Ти

каза, че топла ще е по-вкусна, и съм сигурна, че е така. Мирише
прекрасно — усмихна се Сармуна.

— Как можеш да стоплиш такава гъста смес в кошници?
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— Ще ти покажа — отвърна тя и се наведе да влезе в
преддверието на малката постройка.

Айла я последва, а Джондалар вървеше зад нея. Макар че в
малкото огнище не гореше никакъв огън, вътре беше доста топло.
Жената отиде право при отвора на втората стаичка и отмести костта от
мамутска плешка, която го закриваше.

Отвътре я лъхна горещ въздух — достатъчно горещ, за да се
готви, помисли Айла. Тя надзърна през дупката и видя запален огън, а
точно до входа от вътрешната страна, малко встрани от самия огън,
бяха поставени нейните две кошници.

— Наистина мирише хубаво! — отбеляза Джондалар.
— Нямаш представа колко хора ме питаха кога най-после ще

започне пиршеството. Чак в затвора са усетили миризмата. Ардемун
дойде и ме попита дали мъжете ще получат някакъв дял. Но не само
това — изненадана съм, че Атароа нареди на жените да приготвят
празнична храна, и то достатъчно за всички. Не помня кога за
последен път сме имали истински празник… но не сме имали и кой
знае каква причина да се веселим. Интересно защо се организира това
тържество довечера?

— Заради гостите — подсети я Айла, — в знак на уважение към
гостите.

— А, да, гостите — припомни си жената. — Само не забравяйте,
че тя използва това като претекст да ви накара да се върнете. Трябва да
ви предупредя — не яжте и не пийте нищо от блюдата, които тя не е
опитала. Атароа знае множество опасни неща, които могат да се
замаскират в храната. Ако се наложи, ще ядете само това, което вие
самите сте си донесли. Аз съм го прегледала внимателно.

— Даже и тук вътре ли? — попита младият мъж.
— Никой не смее да влиза тук без мое разрешение — обясни

Тази, която служи на Майката. — Но извън това място бъдете много
предпазливи. Атароа и Епадоа се съвещаваха почти цял ден — сигурно
замислят нещо.

— И имат много помощнички — всички Вълчи Жени. А ние на
кого можем да разчитаме да ни подкрепи? — попита Джондалар.

— Почти всички други искат промяна.
— Но кой би помогнал? — настоя Айла.
— Мисля, че можем да разчитаме на Кавоа — моята ученичка.
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— Но тя е бременна — прекъсна я той.
— Именно затова. По всичко личи, че ще има момче. Тя ще се

бори за живота на бебето си, така както и за собствения си живот. Но
даже и да роди момиче, има много малка вероятност Атароа да я
остави да живее, след като отбие бебето, и Кавоа знае това.

— А жената, която говори така смело днес? — подсети Айла.
— Това беше Есадоа, майката на Кавоа. Сигурна съм, че вие

можете да разчитате и на нея, но за смъртта на сина си тя обвинява мен
толкова, колкото и Атароа.

— Спомням си, че на погребението тази жена хвърли в гроба
нещо, което разгневи Атароа — каза Джондалар.

— Да, някакви сечива, да ги носи в отвъдния свят. Атароа е
забранила да се дава на мъртвите каквото и да било, което може да им
помогне в света на духовете.

— Струва ми се, че ти я защити тогава.
Сармуна потрепери сякаш искаше да отхвърли тази мисъл.
— Казах й, че даде ли веднъж сечивата, после не може да си ги

вземе. Дори тя не посмя да си ги върне.
Джондалар поклати глава и рече:
— Сигурен съм, че всички мъже от затвора ще помогнат.
— Разбира се, но първо трябва да ги измъкнем оттам. Пазачите

са изключително бдителни. Мисля, че точно сега е невъзможно някой
да се промъкне вътре. След два-три дни вероятно ще може. Тъкмо ще
имаме време да поговорим спокойно с жените. След като разберем на
колко от тях можем да разчитаме, ще обмислим и плана как да надвием
Атароа и Вълчите жени. Страхувам се, че може да се наложи да се
бием с тях. Това е единственият начин да освободим мъжете от
затвора.

— Да, така е — съгласи се мрачно Джондалар.
Айла тъжно поклати глава. Този Бивак вече бе преживял толкова

мъка, че самата мисъл за бой и причиняване на още страдания и болка
бе потресаваща. Искаше й се да има и друг начин.

— Ти казваше, че си дала на Атароа някакво приспивателно за
мъжете. Не можеш ли да дадеш от него и на Атароа и Вълчите жени, та
да ги приспим?

— Атароа е нащрек. Не би яла или пила нещо, което не е
предварително опитано от някой друг. На времето това се правеше от
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Добан. Сега тя просто ще избере някое от другите деца — обясни
Сармуна и погледна навън. Ако сте готови, мисля, че е време да
започне празненството.

Двамата взеха по една кошница от вътрешното отделение; после
Тази, която служи я затвори отново. Щом излязоха, видяха огромния
празничен огън, запален пред землянката на Атароа.

— Чудех се дали ще ви покани вътре, но, изглежда, пиршеството
ще се състои навън, въпреки студа — отбеляза възрастната жена.

Приближиха се с кошниците в ръце и водачката се обърна към
тях:

— Тъй като искахте да споделите това угощение с мъжете,
струва ми се, че ще е уместно да се храните тук на открито, та да
можете да ги гледате. — Сармуна преведе, макар че Айла напълно я
разбираше, а дори и Джондалар знаеше достатъчно от техния език, за
да схване значението на думите.

— Но в тъмното трудно можем да ги видим. Добре ще е, ако
накладете още един огън откъм тяхната страна.

Атароа замълча за миг, после се разсмя, но не даде никакъв знак,
че е съгласна.

На пръв поглед пиршеството изглеждаше доста изобилно, с
множество блюда, но храната се състоеше предимно от крехко месо,
почти без никаква тлъстина, с много малко зеленчуци, жито или
засищащи, богати на скорбяла корени и никакви сушени плодове или
поне нещо сладко от вътрешната кора на дърво. Имаше от онази леко
ферментиралата отвара от брезова беловина, но Айла реши да не пие
от нея и с радост забеляза, че една жена обикаляше и наливаше горещ
билков чай в чашите на всички желаещи. Тя вече имаше опит с
подобна ферментирала отвара при Талут и знаеше, че питието може да
замъгли съзнанието й; а тази вечер искаше да запази целия си здрав
разум и съобразителност.

Общо взето, според нея яденето беше доста леко, макар че хората
от Бивака едва ли биха се съгласили с нея. Храната бе като онази, която
оставаше в края на сезона, а не каквато обикновено се намираше
посред зима. Няколко кожи бяха постлани за гостите покрай
издигнатата за Атароа платформа близо до големия огън. Останалите
хора си носеха собствени, за да седят на тях, докато ядат.
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Сармуна заведе двамата при покритата с кожи платформа на
Атароа и те застанаха прави да чакат, докато водачката гордо
пристъпваше към мястото си. Беше се нагиздила с премяна от вълчи
кожи и огърлица от зъби, кости, слонова кост и раковини, украсени с
парченца кожа и пера. Но жезълът в ръката й, изработен от изправен
бивник на мамут, направи най-силно впечатление на Айла.

Атароа заповяда да се сервира храната и с поглед, насочен право
към Айла, нареди делът, определен за мъжете, включително и купата,
донесена от гостите, да се отнесе в затвора. После седна върху
платформата. Останалите приеха това като знак и те да седнат върху
кожите си. Младата жена забеляза, че издигнатият подиум поставяше
водачката в доста интересно положение. Тя беше над останалите и
това й даваше възможност да вижда над главите им, а също така да ги
гледа от високо. Айла си спомни, че едно време хората се качваха на
някой дънер или скала, когато трябваше да кажат нещо, така че да ги
чуят всички. Но това винаги е било само временно превъзходство.

Като наблюдаваше неволните пози и жестове на хората наоколо,
тя съзнаваше, че водачката си е извоювала много силни позиции.
Всички изразяваха към нея почитателно уважение — същото онова
отношение, което жените от Клана показваха, когато мълчаливо седяха
пред мъж и търпеливо чакаха потупване по рамото, за да могат да
изкажат мислите си. Но тук имаше една разлика, която трудно можеше
да се опише. В Клана тя никога не усещаше негодувание от страна на
жените, каквото долавяше тук, нито пък липса на уважение от страна
на мъжете. Там просто такива бяха порядките, това бе вродено, а не
принудително наложено поведение. То имаше за цел двете страни да се
уверят, че са съсредоточили цялото си внимание, което се
осъществяваше предимно със знаци и жестове.

Докато чакаха да им сервират, Айла се опита да разгледа по-
отблизо жезъла на водачката. Приличаше на Говорещия жезъл, който
Талут използваше в Лъвския Бивак, само че издълбаните по него
орнаменти бяха по-необичайни, но все пак й бяха твърде познати. Тя
си припомни, че Талут изваждаше Говорещия жезъл при най-различни
случаи, включително и обреди, но най-често по време на събрания или
спорове.

Говорещият жезъл даваше на онзи, който го държи, правото да се
изкаже и позволяваше на всеки да направи съобщение или да изрази
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гледната си точка, без да го прекъсват. Следващият желаещ да вземе
думата трябваше да го поиска. По принцип се предполагаше, че може
да говори само онзи, който държи жезъла, но понякога в Лъвския
Бивак, особено при разгорещени спорове, хората не изчакваха реда си.
А след като им припомнеше правилото, Талут обикновено успяваше да
ги накара да го съблюдават, за да се даде възможност на всеки да си
каже думата.

— Много красив и необикновен Говорещ жезъл имате — каза
Айла. — Може ли да го разгледам.

Атароа се усмихна, след като чу превода на Сармуна. Приближи
жезъла до нея и до светлината на огъня, но не й го подаде. Стана ясно,
че изобщо нямаше намерение да го пусне от ръцете си и Айла разбра,
че водачката го използва, за да си придава по-голямо могъщество.
Докато го държеше, всеки желаещ да говори трябваше да поиска
разрешение от нея; позволение се искаше и за други дейности, като
например кога да се сервира храната или кога да започне да се яде.
Айла съзнаваше, че жезълът, също както издигнатият подиум, бе
средство за налагане на влияние и упражняване на контрол хората.
Това наведе младата жена на доста размисли.

Самият жезъл бе доста необичаен. Ясно личеше, че не беше
гравиран скоро. С времето мамутският бивник бе започнал да
потъмнява, а мястото, където обикновено се държеше, бе станало сиво
и лъщеше от натрупаната мръсотия от многото ръце, които го бяха
пипали. Беше използван от много поколения.

Рисунката, издълбана в изправения бивник, представляваше
абстрактно геометрично пресъздаване на образа на Великата Земя
Майка, съставена от концентрични елипси, които оформяха
провисналите гърди, закръглен корем и пищни бедра. Кръгът бе
символ на всичко съществуващо на единството на познатия и
непознатия свят и обозначаваше Великата Майка на Всичко.
Концентричните кръгове, особено така както бяха използвани да
изобразяват важни белези на майчинството, подсилваха още повече
символичното значение на орнамента.

Главата бе представена чрез обърнат наопаки триъгълник, като
долният ъгъл представляваше брадичката, а основата на фигурата бе
леко извита отгоре като купол. Триъгълникът, сочещ надолу, бе
общоприет символ за Жената. Той бе опростено изображение на
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външния й родов орган и следователно също символизираше
майчинството и Великата Майка на Всичко. На мястото на лицето
хоризонтално бяха разположени двойни успоредни черти, свързани със
странично издълбани линии, които започваха от заострената брадичка
и отиваха нагоре към очите. По-голямото пространство между горния
сноп двойни хоризонтални черти и закръглените щрихи, които
преминаваха успоредно на извивката, беше запълнено от три реда
перпендикулярни двойни линии, които се съединяваха на мястото на
очите.

Но геометричните орнаменти не бяха лице. Ако обърнатият
триъгълник не бе поставен на мястото на главата, издълбаните фигури
дори нямаше да навеждат на мисълта за човешки лик. Величавият
образ на Великата Майка бе твърде силна гледка за всеки смъртен.
Нейната мощ бе толкова огромна, че дори самият й външен вид
можеше да покорява. Абстрактният символизъм на фигурата върху
Говорещия жезъл на Атароа внушаваше идеята за могъщество по един
изтънчен и неуловим начин.

От обучението, което бе започнала при Мамут, Айла си спомни
дълбокото значение на някои символи. Три беше Нейното основно
число и трите страни на триъгълника означаваха главните сезони —
пролет, лято и зима, макар че заедно с двете допълнителни годишни
времена — есен и средна зима, които предвещаваха настъпващи
промени, сезоните ставаха общо пет. Пет — тя бе установила, че това е
нейното тайно силно число, а тристранният преобърнат триъгълник бе
символ, понятен за всички хора.

Спомни си триъгълните форми на създадените от Ранек
изображения на жена — птица, които представяха недосегаемата
Майка, приемаща своята птича форма… Ранек…

Изведнъж Айла си спомни къде бе виждала фигурата от
Говорещия жезъл на Атароа. На ризата на Ранек! Великолепната бяла,
мека, кожена риза, с която бе облечен на церемонията по
осиновяването. Тази риза бе поразително красива отчасти заради
необикновената си кройка със заострена средна част и широки
развяващи се ръкави, но и заради цвета, който така добре се
съчетаваше с тъмната кожа на детето, а най-вече заради украсата си.

С ярко оцветени иглички от бодливо свинче и конци от
сухожилия бе избродирана стилизирана рисунка на Майката, която
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сякаш бе прекопирана направо от резбата върху жезъла на Атароа.
Имаше същите концентрични кръгове и същата триъгълна глава;
Сармунаите сигурно бяха далечните роднини на Мамутоите, откъдето
първоначално бе дошъл мотивът върху ризата на Ранек, помисли си
Айла. Ако бяха поели по предложения от Талут северен маршрут,
вероятно е трябвало да минат покрай този Бивак.

Когато си тръгваха, синът на Нези — Дануг — младежът, който
все повече заприличваше на Талут, й бе казал, че някой ден ще
направят Пътешествие до Зеландонии, за да им дойдат на гости. Ами
ако Дануг наистина бе решил да предприеме такова пътуване след тези
няколко години и е преминал оттук? Ами ако Мамут или кой да е
Мамутои е бил заловен край Бивака на Атароа и е пострадал? Мисълта
за това още повече засили решимостта й да помогне на тези хора, за да
сложат край на властването на Атароа.

Водачката отдръпна жезъла, който тя разглеждаше, и поднесе
пред нея една дървена купа.

— Тъй като си наша почетна гостенка и щом като към това
угощение си прибавила нещо, което получава всеобщо одобрение и
похвала — каза Атароа с глас изпълнен със сарказъм, — позволи ми да
ти предложа специалитета на една от нашите жени.

Купата бе пълна с гъби, но както бяха нарязани и сготвени, не
можеше да се разбере от какъв вид са. Сармуна преведе, като добави
едно предупредително „Внимавай!“.

За Айла обаче не бяха нужни нито преводът, нито
предупреждението.

— Не ми се ядат гъби точно сега — отклони тя поканата.
Водачката се изсмя, като чу превода на тези думи, сякаш бе

очаквала точно такъв отговор.
— Много лошо — рече, бръкна с пръсти в купата и си взе голяма

хапка. Когато преглътна, за да може отново да заговори, тя допълни: —
Вкусни са! — и изяде още няколко парчета. После подаде блюдото на
Епадоа, засмя се многозначително и пресуши чашата си с брезова
отвара.

По-нататък по време на вечерята изпи още няколко чаши и
ефектът започна да се проявява — ставаше все по-гръмогласна и
арогантна.
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Жените, оставени да пазят, се сменяха, за да може всяка да вземе
участие в празненството. По едно време една от тях дойде при Епадоа,
а тя веднага отиде при Атароа и й прошепна нещо.

— Изглежда, Ардемун иска да излезе и да поднесе
благодарности от името на мъжете за този пир — изсмя се водачката
презрително. — Сигурна съм, че не искат да благодарят на мен, а на
нашата гостенка. — После се обърна към Епадоа: — Изведете стареца.

Пазачката се върна и след малко откъм портата на дървената
ограда, куцукайки към огъня, се зададе Ардемун. Джондалар с
изненада установи, че е много доволен, задето го вижда, и осъзна, че
откакто напуснаха затвора, не бе срещал ни един мъж. Питаше се как
ли се чувстват всички там.

— Е, така значи, мъжете искат да ми благодарят за това угощение
— рече водачката.

— Да, Атароа. Те ме помолиха да дойда, да ти предам.
— Ями кажи, старче, защо ми е трудно да ти повярвам?
Той благоразумно премълча. Само стоеше с вперен в земята

поглед, сякаш искаше да потъне в нея.
— Негоден! Той е напълно негоден! Никакъв живец у него! —

процеди Атароа с погнуса. — Също като другите. Всички те не струват
нищо. — Обърна се към Айла и посочи Джондалар. — Ти защо все
още си обвързана с този мъж? Не си ли достатъчно силна, че да се
освободиш от него?

Младата жена изчака превода на Сармуна, за да спечели време и
да обмисли на отговора си.

— Аз избрах да бъда с него. Живях сама достатъчно дълго.
— И каква ще ти е ползата от него, когато стане слаб и

безпомощен като Ардемун — изкрещя водачката и хвърли яростен
поглед към стареца. — Когато инструментът му се изтощи дотолкова,
че да не може да ти доставя Удоволствия, той ще бъде безполезен като
всички останали.

Макар че разбра думите й, Айла отново изчака по-възрастната да
преведе.

— Никой не е вечно млад. У мъжа има и нещо повече от
инструмент.

— Но ти трябва да се отървеш от този. Той няма да изтрае дълго
— кимна тя към високия рус мъж. — Изглежда силен, но така е само
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външно. Не му стигна силата да покори Атароа или просто се
страхуваше — тя се изкиска и гаврътна още една чаша от отварата.
После се обърна към Джондалар: — Ето, това е! Признай си, че те е
страх от мен. Затова не можа да ме обладаеш.

Той също я разбра и отвърна ядосано:
— Има разлика между страх и липса на желание, Атароа. Не

можеш насила да събудиш желанието. Не споделих даровете на
Майката, защото не те исках.

Сармуна погледна Атароа и се сви, но започна да превежда, като
се стараеше да не изопачи думите му.

— Това е лъжа! — изкрещя жената побесняла. Изправи се и се
надвеси над него. — Ти се уплаши от мен, Зеландонии. Нали те видях.
Много пъти съм се борила с мъже, но ти дори се страхуваше да се
биеш с мен.

Гостите също скочиха на крака. Няколко от нейните жени ги
обградиха.

— Тези хора са наши гости — каза Сармуна, като се изправи. —
Те бяха поканени, да споделят нашата трапеза. Забравихме ли вече как
се посрещат гости?

— А, да, разбира се. Гости — процеди презрително Атароа. —
Трябва да сме любезни и да ги приемаме радушно, иначе жената може
да си помисли нещо лошо за нас. Сега ще ви покажа колко ме е грижа
какво си мисли тя. И двамата си тръгнахте оттук без мое разрешение.
Знаете ли какво правим с онези, които бягат? Убиваме ги! Точно така,
както ще убия и вас — разкрещя се водачката и се нахвърли срещу
Айла с една ужасна кама от наострен конски пищял.

Джондалар се опита да се намеси, но Вълчите жени на Атароа
бяха стеснили кръга около него и върховете на копията им така силно
го подпираха в гърдите, корема и гърба, че чак бяха наранили кожата и
потече кръв. Преди да разбере какво става, те завързаха ръцете му
отзад, а в това време Атароа събори Айла на земята, седна отгоре й и
насочи камата към гърлото. Нямаше ни следа от пиянското й
поведение от преди малко.

Джондалар изведнъж проумя, че всичко е било планирано от
самото начало. Докато разговаряха и се мъчеха да измислят нещо как
да отслабят властта й, тя бе замисляла да ги убие. Чувстваше се
толкова глупаво. Трябваше да се сети по-рано. Беше се заклел да брани
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Айла, а вместо това наблюдаваше безпомощно, обзет от страх за
любимата жена, докато тя напрягаше сили да отблъсне нападателката
си. Ето затова всички се страхуваха от Атароа — тя убиваше
безпощадно и без никакво колебание.

Бе се нахвърлила ненадейно и свари Айла напълно неподготвена.
Тя не успя да се пресегне за нож, прашка или нещо друго, а беше
съвсем неопитна в ръкопашния бой. Никога не се беше борила с човек.
Сега Атароа беше върху нея с остро оръжие в ръка и се опитваше да я
убие. Айла сграбчи водачката за китката и се помъчи да задържи
ръката й встрани. Беше силна, но Атароа бе не само силна, а и коварна
— натискаше я, сломяваше нейната съпротива и приближаваше острия
връх към гърлото й.

В последния момент Айла инстинктивно се превъртя, но камата
леко одраска врата й и остави бликаща червена резка, преди да се
забие в земята. А Айла все още бе притисната от жената, чийто
умопомрачителен гняв й вливаше нови сили. Атароа измъкна
оръжието от земята, удари русата, зашемети я, после отново я възседна
и се изпъна назад, за да забие камата в нея.
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Джондалар затвори очи. Не можеше да гледа този последен миг
от живота на Айла. Когато тя си отидеше, неговият живот щеше да
загуби всякакъв смисъл… тогава защо стоеше там, уплашен от
застрашителните копия, след като му беше все едно дали ще живее,
или ще умре?

Ръцете му бяха вързани, но не и краката. Можеше да изтича и бе
възможно да успее да отблъсне Атароа.

В същия миг, когато реши да пренебрегне острите копия и да се
опита да помогне на Айла, дочу някаква бъркотия откъм вратата на
затвора. Шумът отвлече вниманието на пазачките му, той политна
внезапно напред, бутна копията и се втурна към двете жени, борещи се
на земята.

Внезапно нещо тъмно и неясно се стрелна покрай
наблюдаващите хора, докосна крака на Джондалар и се хвърли върху
Атароа. Стремителното нападение събори водачката назад. Остри зъби
се впиха в гърлото й и разкъсаха кожата. Жената се оказа просната по
гръб на земята. Мъчеше се да се пребори с настървеното кълбо от зъби
и козина. Успя да прободе тежкото рунтаво тяло, преди да изпусне
камата, но това само предизвика страхотно ръмжене и още по-силно
стискане на яките челюсти, които я давеха, душеха и спираха дъха й.

Мрак обгърна Атароа. Тя се опита да изпищи, но в този момент
един остър кучешки зъб прекъсна артерия и се разнесе ужасяващо
сподавено клокочене. Тогава високата снажна жена се отпусна и
престана да се бори. Като продължаваше да ръмжи, Вълчо я разтърси,
за да се увери, че не се съпротивлява повече.

— Вълчо! — извика Айла, когато преодоля изненадата си и се
понадигна. — О, Вълчо!

Вълкът пусна жената, от разкъсаната артерия бликна кръв и го
изпръска. Той изпълзя до Айла с подвита опашка, като скимтеше,
сякаш искаше да се извини и търсеше одобрението й. Тя му бе
наредила да стои скрит и сега разбираше, че е действал против волята
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й. Когато бе видял, че я нападат и е в опасност, бе скочил да я защити.
А в този момент вече не бе сигурен как ще се изтълкува неговото
неподчинение. Още повече че никак не обичаше именно тази жена да
му се кара.

Но вместо това Айла разтвори обятия и простря ръце към него.
Вълкът веднага усети, че му се прощава прегрешението, и се втурна
радостно към нея. Тя го прегърна, зарови лице в козината му, а от
очите й потекоха сълзи.

— Вълчо, ти спаси живота ми — хълцаше жената. Животното я
близна и я изцапа с все още топлата кръв на водачката, останала по
муцуната му.

Хората от Бивака отстъпиха назад, зяпнали от учудване,
вторачени изумено и неразбиращо в русата жена, обвила ръце около
огромен вълк, който току-що яростно бе нападнал и убил друга жена.
Гостенката бе нарекла животното с мамутойската дума за „вълк“, но тя
бе подобна на тяхната дума за месоядния ловуващ звяр. Говореше му
сякаш той можеше да я разбере — също както говореше на конете.

Нищо чудно, че тази непозната не бе показала никакъв страх
пред Атароа. Магията й бе толкова могъща, че успяваше не само да
накара конете да изпълняват волята й, но дори можеше да командва
вълци! А освен това, като видяха мъжа да се отпуска на колене до
жената и вълка, им стана ясно, че и той не проявява никакви признаци
на безпокойство. Дори бе скочил, без да обръща внимание на копията
на Вълчите Жени, които също бяха отстъпили няколко крачки назад и
сега ги наблюдаваха с отворени уста. Изведнъж зад Джондалар видяха
друг мъж с нож в ръка! Откъде се бе взел този нож?

— Дай да отрежа тия въжета, Джондалар — продума Ебулан и ги
разсече с ножа.

Джондалар се озърна, когато усети, че някой освобождава ръцете
му. Още мъже се смесиха с тълпата и още повече се зададоха откъм
затвора.

— Кой ви пусна?
— Ти — отвърна му Ебулан.
— Какво искаш да кажеш? Та нали аз бях вързан?
— Да, но ти ни даде ножовете… и ни вдъхна смелост да опитаме

— продължи Ебулан. — Ардемун се промъкна зад пазачката при
портата и я удари с жезъла. След това прерязахме въжетата, с които
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привързваха портата. Всички наблюдаваха боя, а после се появи
вълкът… — гласът му заглъхна и той поклати глава, загледан в жената
и звяра.

Джондалар не забеляза, че мъжът беше твърде развълнуван, за да
продължи. В този момент имаше нещо по-важно.

— Айла, добре ли си? Тя нарани ли те? — попита той, като
прегърна и вълка, и жената. Животното остави Айла и започна да
ближе Джондалар.

— Само една драскотина по врата. Дреболия — отвърна тя,
вкопчена в мъжа. — Струва ми се, че Вълчо е ранен, но това, изглежда,
не го тревожи.

— Никога нямаше да ти позволя да се върнеш, ако знаех, че тя
ще се опита да те убие тук, на самото празненство. Трябваше да се
досетя. Какъв глупак съм да не разбера колко опасна бе тя! — извика
той и я притисна към себе си.

— Не, не си глупав. На мен също дори през ум не ми е минавало,
че ще ме нападне, и не знаех как да се отбранявам. Ако не беше
Вълчо… — и двамата погледнаха звяра, преизпълнени от
благодарност.

— Трябва да си призная, че по време на това пътуване понякога
ми се искаше да изоставим Вълчо. Мислех си, че е само едно
допълнително бреме, което затруднява придвижването ни. Ужасно се
ядосах, като разбрах, че си хукнала да го търсиш след прекосяването
на Сестрата. Мисълта, че си се изложила на опасност заради това
животно, много ме разстрои. — Джондалар взе главата на вълка в ръце
и го погледна право в очите. — Вълчо, обещавам, че никога няма да те
изоставя. Бих рискувал живота си, за да спася твоя. Ах, ти, славен
немирнико! — рошеше козината му мъжът и го чешеше зад ушите.

Вълчо го близна по врата и лицето и в знак на обич лекичко
захапа врата и лицето на мъжа. Животното бе еднакво привързано и
към двамата, затова сега ръмжеше, доволно от вниманието и
одобрението им.

Но когато мъжът подложи тези уязвими места на зъбите на звяра,
от наблюдаващата тълпа се изтръгнаха възклицания от почуда и
страхопочитание. Преди малко бяха видели същият този вълк да
сграбчва Атароа за гърлото с мощните си челюсти и да я убива. Според
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тях действията на мъжа издаваха някакви магически способности,
някаква изумителна власт над духовете на животните.

Айла и Джондалар се изправиха, вълкът беше между тях, а
хората продължаваха да ги гледат с известно безпокойство, без да
знаят какво да очакват по-нататък. Няколко души се обърнаха към
Сармуна. Тя пристъпи към гостите, зорко вперила очи във вълка, и
изрече:

— Най-после се освободихме от нея!
Айла се усмихна, но като забеляза страха на жената, я успокои.
— Вълчо няма да ти направи нищо лошо. Той нападна само за да

ме защити.
На възрастната жена й направи впечатление, че чужденката не

преведе наименованието на животното на езика на Зеландониите и
разбра, че използваха тази дума като лично име.

— Да умре от зъбите на вълк! Много подходящ край за нея.
Знаех си, че има причина да се окажете тук. Вече не сме здраво
стиснати в лапите й, смазани от нейната лудост, но какво ще правим
сега? — въпросът й бе риторичен, отправен по-скоро към нея самата,
отколкото към другите.

Айла погледна към неподвижното тяло на онази, която само
мигове преди това, макар и преливаща от злоба, кипеше от енергия и
жизненост, и това я накара да осъзнае колко крехко нещо беше
животът. Ако не беше Вълчо, сега тя щеше да лежи мъртва на земята
вместо нея. Потрепери при тази мисъл.

— Смятам, че е редно някой да махне водачката оттук и да я
подготви за погребение — гостенката изрече това на езика на
Мамутоите, за да може повече хора да я разберат, без да се превежда.

— Тази жена заслужава ли погребение? Не е ли по-добре да
хвърлим тялото й на лешоядите? — обади се мъжки глас.

— Кой каза това? — попита Айла.
Джондалар позна мъжа, който пристъпи напред малко

несигурно.
— Казвам се Оламун.
Тя кимна.
— Имаш право да се гневиш, Оламун. Но Атароа бе тласната

към насилие заради насилието, упражнено върху нея. Злото в нейния
дух е готово да го продължи и да ви остави в наследство нейното
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насилие. Откажи се. Не позволявай справедливият ти гняв да те
направи жертва на клопката, устроена от неспокойния й дух. Време е
за промяна. Тя беше човешко същество — погребете я с
достойнството, което тази жена не можа да открие приживе, и нека
духът й почива в мир.

Джондалар остана изненадан от думите й. Точно така би
отговорил един Зеландони — мъдро и сдържано.

Оламун поклати глава примирено:
— А кой ще я погребе? Кой ще я подготви? Тя няма роднини.
— Това е задължение на Тази, която служи на Майката — намеси

се Сармуна.
— Може би с помощта на нейните последователки в живота —

предложи гостенката, защото бе ясно, че тялото е прекалено тежко, за
да може старата жена да се справи сама.

Всички се обърнаха към Епадоа и Вълчите жени. Те се бяха
скупчили на едно място, сякаш черпеха сили една от друга.

— А после нека я последват и на оня свят — обади се друг
мъжки глас.

От тълпата се понесоха одобрителни възгласи и се надигна вълна
на негодувание към жените — ловци. Епадоа не отстъпваше и
размахваше копието си.

Внезапно една от по-младите Вълчи жени се отдалечи от
другите.

— Никога не съм желала да ставам Вълча жена. Само исках да се
науча да ловувам, за да не стоя гладна.

Епадоа я изгледа свирепо, но младата й отвърна с
предизвикателен поглед.

— Дайте на Епадоа да разбере какво значи глад — отново извика
същият мъж. — Оставете я без храна, докато стигне в отвъдния свят.
Тогава и духът й ще бъде гладен.

Хората, напиращи към ловците, но и към Айла, накараха Вълчо
да заръмжи предупредително. Джондалар бързо коленичи, за да го
успокои, но това, изглежда, ги стресна, те се отдръпнаха и с известна
тревога загледаха жената и животното.

Този път тя не попита кой бе изрекъл това, а каза:
— Духът на Атароа все още броди между нас и зове към насилие

и мъст.
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— Но Епадоа трябва да си плати за извършените от нея злини —
излезе напред майката на Кавоа, а младата й бременна дъщеря застана
зад гърба й, за да й оказва морална подкрепа.

Джондалар се изправи и застана до Айла. Не можеше да не се
съгласи, че жената има право да иска възмездие за смъртта на сина си.
Погледна Сармуна. Тази, която служеше на Майката би трябвало да
отговори, мислеше си той, но тя също изчакваше Айла.

— Жената, която уби твоя син, е вече на оня свят. Епадоа ще
трябва да плати за стореното зло.

— Ще има да плаща за още много други неща. Какво ще кажете
за мъките, които е причинила на тези момчета? — този път говореше
Ебулан. Той се отдръпна, за да може тя да види двамата юноши,
облегнати на един смъртноблед старец.

Като видя възрастния човек, жената трепна. За миг си помисли,
че пред нея стои Креб! Мъжът беше висок и слаб, а светият човек от
Клана бе нисък и набит, но изострените черти на лицето и тъмните очи
притежаваха същата състрадателност и достойнство и очевидно той се
ползваше със същото уважение.

Първата й мисъл бе да изрази почитта си към него чрез жеста на
Клана — като седне в краката му и почака да я потупа по рамото, но
знаеше, че това ще бъде изтълкувано погрешно. Затова реши да го
удостои с един официален поклон. После се обърна към високия мъж
до нея:

— Джондалар, не мога да заговоря този човек, без да съм се
запознала с него.

Не беше трудно да разбере нейната чувствителност, тъй като и
той изпитваше благоговение пред стареца. Пристъпи напред и я заведе
до него.

— Самодун, многоуважаван сред Сармунаите, мога ли да ви
представя Айла от Лъвския Бивак на Мамутоите, Дъщеря на
Мамутското огнище, избраница на духа на Пещерния лъв и закриляна
от Пещерната мечка.

Айла се учуди на последните му думи. Никой досега не бе
определял Пещерната мечка като неин закрилник, но като поразмисли,
реши, че може и да е вярно. И това се осъществяваше чрез Креб.
Пещерната мечка бе избрала него — тя бе тотемът на Мог-ъра — а
Креб се явяваше толкова често в сънищата й, че сигурно наистина я
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направляваше и защитаваше — най-вероятно с помощта на Великата
пещерна мечка на Клана.

— Самодун от Сармунаите приветства Дъщерята на Мамутското
огнище — рече старецът и протегна и двете си ръце.

Не само той обаче избра Мамутското огнище като най-
впечатляващата от всичките й родствени връзки — повечето от хората
около тях разбираха значението на Мамутското огнище за Мамутоите
— то я приравняваше със Сармуна — Тази, която служи на Майката.

Мамутското огнище, разбира се, сети се Сармуна. Това
изясняваше много въпроси. Но къде беше татуировката й? Приетите в
Мамутското огнище не трябваше ли да са белязани с татуировка?

— Аз щастлива вие посреща, многоуважаеми Самодун — каза
Айла на езика на Сармунаите.

Мъжът се усмихна:
— Научила си доста от нашия език, но току-що повтори едно

нещо два пъти. Името ми е Амодун. Самодун означава
„многоуважаеми Самодун“ или „високопочитаем“ или каквато и да е
друга дума, удостояваща със специално внимание. Това е титла, която
се дава по волята на Бивака и аз не знам как съм я спечелил.

Но тя знаеше как.
— Благодаря ти Самодун — каза, като сведе поглед и поклати

глава в знак на признателност. По-отблизо старецът още повече й
напомняше Креб с дълбоките си тъмни, лъчезарни очи, издаден нос,
надвиснали вежди и изразителни черти. За да го погледне и заговори,
трябваше съзнателно да преодолее възпитанието си от Клана, където
не бе редно жените да гледат мъжете право в очите. — Ще те попитам
нещо — продължи на езика на Мамутоите, тъй като го владееше по-
добре.

— Ще ти отговоря, ако мога — отвърна той.
Айла погледна момчетата, застанали от двете му страни:
— Хората от този Бивак искат Епадоа да плати за сторените

злини. Тези момчета са изтърпели големи страдания, причинени от
нейната ръка. Утре ще видя дали мога да им помогна с нещо, но кажи
какво наказание трябва да понесе Епадоа за това, че е изпълнявала
желанията на своята водачка?

Повечето от тълпата неволно погледнаха към тялото на Атароа,
което все още лежеше проснато, там, където Вълчо го бе оставил;
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после погледите им се отместиха към Епадоа. Тя стоеше изправена, без
да трепне, готова да посрещне наказанието. Дълбоко в себе си, винаги
е знаела, че някой ден ще трябва да плати.

Джондалар погледна Айла с възхищение. Тя постъпи съвсем
правилно, мислеше той. Каквото и да бе казала, независимо от
спечеленото огромно уважение думите на една непозната никога
нямаше да се възприемат от хората с такава готовност, както думите на
Самодун.

— Мисля, че Епадоа трябва да плати за злините си — рече
мъжът. Много хора поклатиха глави със задоволство, особено Кавоа и
майка й. — Но на този свят, не в отвъдното. Права си, като казваш, че е
време за промяна. В този Бивак прекалено дълго царяха насилието и
злото. Мъжете страдаха много през последните години, но преди това
те тормозеха жените. Време е да се сложи край на всичко това.

— Тогава какво ще бъде възмездието за Епадоа? — попита
скърбящата майка. — Какво ще е наказанието й?

— Не наказание, Есадоа, а възстановяване на щетите. Тя трябва
да върне толкова, колкото е взела, че дори и повече. Може да започне с
Добан. Малко е вероятно Добан да оздравее напълно, каквото и да
направи за него Дъщерята на Мамутското огнище. Той ще трябва да
търпи лошите последствия до края на живота си. Одеван също ще
страда, но той има майка и роднини. Добан си няма никого, който да го
гледа, да поеме отговорност за него или да се погрижи да изучи
някакъв занаят. Аз ще възложа отговорността на Епадоа, все едно че
му е майка. Тя може никога да не го заобича, може и той да я мрази, но
за всичко ще се търси сметка от нея.

Едни закимаха одобрително, други не бяха съгласни, но все
някой трябваше да се погрижи за Добан. Макар всеки да му бе
съчувствал, не го обичаха много, когато живееше при Атароа и никой
не искаше да го приеме при себе си. Много от хората разбираха, че ако
се противопоставят на предложението на Самодун, може да ги накарат
да отворят вратите на собствените си жилища за него.

Айла се усмихна, тя смяташе, че това е идеално решение, и
макар че отначало сигурно щеше да има неприязън и недоверие, се
надяваше, че ще се появи топлина в отношенията им. Знаеше си тя, че
Самодун е мъдър — да се поправи нанесената вреда изглеждаше много
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по-полезно от всякакво наказание. Това я наведе на друга мисъл и тя
каза:

— Бих искала да направя друго предложение. Този бивак не е
добре подсигурен за зимата и като наближи пролетта, е възможно
всички да започнат да гладуват. Мъжете са слаби и не са ходили на лов
от няколко години. Много от тях може да са изгубили уменията си.
Епадоа и обучените от нея жени са най-добрите ловци тук. Според мен
ще е разумно да продължат да ловуват, но трябва да поделят месото
между всички.

Хората бяха съгласни. Мисълта за предстоящ глад не им
харесваше.

— Веднага щом някои от мъжете се окажат годни и пожелаят да
ходят на лов, Епадоа ще е задължена да им помогне и да ги вземе със
себе си. Единственият начин да се избегне гладът следващата пролет е
мъжете и жените да започнат да се трудят заедно. За да процъфтява,
всеки Бивак се нуждае от приноса и на едните, и на другите.
Останалите жени и по-възрастните или немощни мъже ще трябва да
събират всякаква друга храна, която им попадне…

— Сега е зима! Няма какво да се събира — прекъсна я една от
Вълчите жени.

— Вярно е, че няма кой знае какво през зимата, а което го има,
изисква доста работа по прибирането му. Но все пак храна може да се
намери и винаги ще е от полза — възрази Айла.

— Права е — намеси се Джондалар. — Аз съм виждал и съм ял
храна, намирана от Айла даже и през зимата. Вие също ядохте от нея
тази вечер. Кедровите ядки бяха от шишарките, които бе набрала при
реката.

— Също и онези лишеи, които елените обичат, стават за ядене,
ако се сготвят добре — добави една от по-възрастните жени.

— И житото, и просото, и други треви все още имат класове —
каза Есадоа. — И тях можем да събираме.

— Да, но внимавайте с ръжта. Понякога има израстъци, които са
доста вредни, често дори смъртоносни. Ако изглежда и мирише лошо,
значи е пълна с мораво рогче и трябва да се избягва — посъветва ги
гостенката. — Но някои ядливи плодове остават по храстите чак до
зимата. Аз даже открих дърво с няколко ябълки. Освен това
вътрешната кора на повечето дървета също може да се яде.
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— Ще ни трябват ножове, за да я издълбаваме — рече Епадоа. —
Тези, които имаме, са негодни.

— Ще ви направя ножове — сам предложи Джондалар.
— Ще научиш ли и мен, Зеландон? — обади се внезапно Добан.
Този въпрос го зарадва.
— Да, ще ти покажа как се правят ножове и други сечива.
— И аз бих искал да изуча по-добре тоя занаят — присъедини се

Ебулан. — Ще ни трябват оръжия за лов.
— Ще покажа на всички желаещи, или поне ще започнем,

защото, за да се добият истински умения, са необходими много години.
Може би следващото лято, ако отидете на Събора на Сармунаите, ще
намерите някой, който да продължи обучението.

Усмивката на младежа се помрачи — разбра, че високият мъж
няма да остане.

— Но ще ви помогна с каквото мога — успокои го той. — По
време на това Пътуване ни се наложи да правим доста ловни оръжия.

— Ами… онази пръчка, дето хвърля копия… с която тя те
освободи? — това беше Епадоа и всички се обърнаха и я зяпнаха.
Главната Вълча жена не бе проговорила до този момент. Сега нейната
забележка им напомни как Айла бе метнала копието си отдалече, но
съвсем точно, и бе освободила Джондалар от мишената. Тогава им
изглеждаше като някакво чудо и повечето хора не вярваха, че това е
умение, което можеше да се придобие.

— Копиехвъргачът ли? Да, на всички, които се интересуват, ще
обясня как се използва.

— Даже и на жените ли?
— Даже и на жените. Когато се научите да боравите с добри

ловни оръжия, тогава няма да се налага да ходите чак до Великата река
майка, за да гоните конете до ръба на скалата. Та вие имате тук при
реката едно от най-хубавите места за ловуване, които съм виждал.

— Така е — съгласи се Ебулан. — Особено ясно си спомням как
ходеха на лов за мамути. Когато бях момче, обикновено поставяха
съгледвач и сигнални огньове, щом забележеха нещо.

— Точно така — потвърди Джондалар.
— Май наистина започна промяната. Вече не чувам духът на

Атароа да говори — усмихна се Айла и поглади козината на Вълчо.
После се обърна към Главната Вълча жена — Епадоа: — Когато за
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пръв път тръгнах на лов, аз се научих да преследвам четириноги
хищници, включително и вълци.

Кожите им са топли и от тях стават хубави качулки, пък и всеки
вълк, който сериозно ни заплашва, трябва да бъде убит. Но ако гледаш
живите вълци, ще научиш повече, отколкото ако ги хващаш и после ги
изяждаш.

Всички Вълчи жени погледнаха виновно. Откъде ли беше
разбрала? Вълчето месо бе забранено при Сармунаите — смяташе се,
че е вредно, особено за жените.

Епадоа внимателно се вгледа в русата жена, като се мъчеше да
открие дали у нея има нещо повече от онова, което се виждаше на пръв
поглед. Атароа бе мъртва и като знаеше, че няма да понесе смъртно
наказание за делата си, тя почувства облекчение. Доволна беше, че
всичко е свършило. Водачката бе толкова властна, че главната сред
ловците бе запленена от нея и вършеше много неща само за да й се
хареса, макар и да не ги одобряваше. Много от тях още тогава
тревожеха съвестта й, въпреки че не признаваше това дори и пред себе
си. Когато забеляза високия мъж, докато гонеха конете, у нея се бе
появила надеждата, че ако го отведе при Атароа да си поиграе с него,
тя би могла да пощади някой от техните мъже.

Епадоа не искаше да наранява Добан, но се страхуваше, че ако не
изпълни заповедите на Атароа, водачката ще го убие, така както бе
убила собственото си дете. Защо Дъщерята на Мамутското огнище бе
избрала Самодун вместо Есадоа да произнесе присъдата над нея? Този
избор спаси живота й. Оттук нататък няма да е лесно да се живее в
този Бивак. Много хора я мразят, но бе доволна, че й дадоха
възможност да изкупи греховете си. Тя ще се погрижи за момчето,
нищо че то не я обича. Дължи му поне това.

Но коя бе тази Айла? Дали бе дошла, за да разбие властта на
Атароа над Бивака, както всички тук, изглежда, вярваха? Ами мъжът?
Каква ли чудотворна сила притежаваше той, та копията винаги
минаваха покрай него, без да го докоснат? А мъжете от затвора, как се
бяха сдобили с ножове? Дали това бе негово дело? И дали те яздеха
коне именно защото Вълчите жени преследваха най-често това
животно, докато останалите Сармунаи бяха ловци на мамути като
своите роднини Мамутоите? А вълкът, дали не беше дух, дошъл да
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отмъсти за своите събратя? — питаше се тя, но в едно нещо бе уверена
— никога вече нямаше да лови вълци и да нарича себе си Вълча жена.

Айла отиде при мъртвата водачка и видя Сармуна. Тази, която
служи на Майката бе наблюдавала цялата сцена, без да продума.
Младата жена си спомни нейните терзания и угризения. Прошепна й:

— Сармуна, дори ако духът на Атароа най-после напусне този
Бивак, няма да е лесно да се променят старите нрави. Мъжете са извън
затвора. Радвам се, че успяха да се освободят и ще си спомнят за това с
гордост. Но ще мине много време, докато забравят Атароа и годините,
прекарани вътре. Ти си жената, която може да помогне, но това ще
бъде тежко задължение.

Тя мълчаливо се съгласи. Разбираше, че й е дадена възможност
да изкупи греха си заради злоупотребата с властта, дадена й от
Майката, и едва ли можеше да се надява на нещо повече. Първата й
грижа бе да погребе Атароа и да не мислят повече за нея. Тя се обърна
към тълпата:

— Останала е още храна. Нека завършим този пир заедно. Време
е да съборим оградите, издигнати между мъжете и жените в този
Бивак. Време е да споделим храната и огъня и топлината на
общуването. Време е всички да се съберем като народ и никой да не
стои над другия. Всеки притежава способности и умения и когато
всеки допринася и помага с нещо, този Бивак ще процъфти.

Хората заклатиха одобрително глави. Много от жените бяха
намерили стопаните, от които толкова години са били откъснати.
Всички се събраха да си поделят храната, огъня и човешката близост.

— Епадоа — извика Сармуна, докато всеки си взимаше от
яденето. Когато жената отиде при нея, тя рече: — Мисля, че тялото на
Атароа вече трябва да се премести и да се подготви за погребение.

— Да я занесем ли в жилището й? — попита жената.
Сармуна се замисли.
— Не, пренесете я в затвора и я поставете под навеса. Смятам, че

тази нощ мъжете трябва да се подслонят на топло в нейната землянка.
Може би ще ни трябва известно време, защото много от тях са болни и
изтощени. Ти има ли къде да спиш?

— Да. Когато успявах да се измъкна от Атароа, за мен се
намираше място в землянката на Унавоа.
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— Помисли си дали ще е удобно да се преместиш при нея за
известно време.

— Да, смятам, че и двете ще сме доволни от това.
— По-нататък ще измислим нещо и за Добан.
— Да, разбира се — съгласи се жената.
Джондалар проследи с поглед Айла. Тя вървеше заедно с Епадоа

и жените-ловци, които носеха тялото на водачката. Той се гордееше с
нея, но в същото време бе малко изненадан от поведението й.
Незнайно как тя бе придобила мъдростта и осанката на самата
Зеландони. Досега я бе виждал да владее положението единствено в
случаите, когато около нея имаше ранен или болен — човек, който се
нуждае от специалните й умения. Но после, като размисли, осъзна, че
тези хора наистина бяха ранени и болни. Може би нямаше нищо
необикновено в това, че Айла знае как да постъпи.

 
 
На сутринта Джондалар прибра конете и докара вещите, които

бяха взели, след като напуснаха Великата река майка и отидоха за
Уини. Струваше му се, че всичко това е било много отдавна, и сега
осъзна, че Пътуването им се бе проточило значително. Бяха изминали
голяма част от разстоянието до ледника и беше сигурен, че ще стигнат
навреме. Но вече беше зима, а те се бяха отдалечили още повече.

Този Бивак наистина се нуждаеше от помощ и той знаеше, че
Айла няма да си тръгне, докато не направи всичко, което прецени, че е
по силите й. Той също бе обещал да помогне и се радваше на
възможността да учи Добан и другите как да обработват кремък и да
използват копиехвъргача. Но нещо го безпокоеше.

Сармуна и Айла заедно преглеждаха и лекуваха момчетата и
мъжете от Бивака. За един от тях вече беше твърде късно. Умря в
землянката на Атароа още първата нощ след освобождаването от
затвора. Имаше толкова напреднала гангрена, че й двата му крака бяха
напълно безжизнени. Повечето от останалите трябваше да бъдат
лекувани от разни болести и наранявания. А освен това всички бяха —
недохранени, носеха неприятната миризма на затвора и бяха
невероятно мръсни.

Сармуна реши да отложи паленето на пещта — нямаше време,
пък и чувстваше, че не е редно, макар да смяташе, че това би била една
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съвсем навременна церемония с голяма изцелителна сила. Използваха
вътрешното отделение, за да топлят вода за къпане и лечение на
раните, но най-належащото лечение всъщност се състоеше в
осигуряване на храна и топлина. След като знахарките направиха
всичко, което бе по силите им, мъжете с не толкова сериозни болести
се преместиха при майки, стопанки или други роднини, ако имаха
такива.

Онова, което най-много възмущаваше Айла, беше тежкото
състояние на юношите. Дори и Сармуна бе ужасена и затваряше очи,
за да не гледа.

Същия ден, след вечеря, двете изложиха някои от установените
от тях проблеми и най-основни нужди и отговориха на въпроси. Но
денят беше дълъг и накрая Айла каза, че трябва да си почине. Стана да
си върви, но точно тогава някой попита нещо за младежите. Тя
отвърна, после друга жена заговори за злата водачка, като се опита да
прехвърли цялата вина върху Атароа и изми ръцете си от всякаква
отговорност. Това още повече засили яростта на Айла и тя произнесе
гневна реч.

— Атароа беше силна жена, с непоклатима воля, но колкото и да
е силен един човек, двама или петима, или десет души са по-силни.
Ако всички вие се бяхте противопоставили, тя отдавна щеше да е
обуздана. Следователно всички вие като Бивак, мъже и жени, отчасти
сте отговорни за страданията на тези деца. И сега ви заявявам, че за
всеки един от тези юноши, както и за всеки от мъжете, който дълго ще
търпи последствията от тази… тази мерзост… — едва сдържаше
яростта си, — за всеки от тях трябва да се грижи целият Бивак. Всички
ще бъдете задължени на пострадалите до края на живота им. Те са
понесли мъки и лишения и така са станали избраници на Муна. Който
откаже да им помага, ще трябва да отговаря пред Нея.

Айла се обърна и си излезе. Джондалар я последва. Думите й
подействаха по-силно, отколкото можеше да си представи. Много от
хората и без това усещаха, че тя не е обикновена жена, и твърдяха, че
сигурно е превъплъщение на самата Майка — една жива Мунаи в
човешки образ, която е дошла да прибере Атароа и да освободи
мъжете. Как иначе би могло да се обясни съществуването на коне,
които дотичват само при едно нейно подсвирване? Или на вълка —
огромен дори за такава северна порода — който я следва навсякъде, и
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кротко сяда, когато му нареди? Не е ли именно Великата Земя Майка
онази, която е родила духовните форми на всички животни?

Говореше се, че Майката е сътворила и жените, и мъжете с
някаква цел, а после ги е дарила с Удоволствията, за да я почитат; за да
се зачене нов живот, бяха необходими духовете и на мъжете, и на
жените. Значи Муна бе дошла, за да покаже, че всеки, който се опитва
да създава децата й по някакъв друг начин, е нещо противно за Нея. А
не беше ли довела този Зеландонии, за да им покаже чувствата си?
Мъж, който бе олицетворение на Нейния любим и стопанин? По-висок
и по-красив от останалите, светъл и рус като луната. Джондалар
усещаше, че хората започваха да се държат по-различно към него и
това го притесняваше.

 
 
Независимо че лечителките бяха две и целият Бивак им

помагаше, през първия ден имаше толкова много работа, че Айла
остави за по-късно специалното лечение на момчетата с
изкълчванията. Сармуна даже отложи погребението на Атароа. На
следната сутрин бе избрано място и изкопаха гроб. Една простичка
церемония, извършена от Тази, която служи, най-сетне върна водачката
в лоното на Великата Земя Майка.

Даже имаше няколко опечалени. Епадоа очакваше, че ще остане
равнодушна, но не беше така. Поради отношението на повечето от
хората тя не смееше да изрази вълнението си, но Айла забеляза по
стойката й, по външния й вид, чрез езика на тялото, че тя се бореше с
тези чувства. Добан също се държеше странно и тя предположи, че и
той се мъчи да овладее смесените си чувства. През по-голямата част от
краткия си живот той не познаваше друга майка, освен Атароа. Когато
се бе обърнала срещу него, той се бе почувствал предаден, но нейната
любов винаги е била непостоянна и сега момчето все още не можеше
напълно да се освободи от чувствата си към нея.

Скръбта трябва да намира отдушник. Айла знаеше това от
собствен опит след толкова много загуби. Беше решила да започне
лечението на момчето веднага след погребението, но сега си мислеше
дали няма да е по-добре да изчака още малко. Може би това не бе най-
подходящият ден за тази работа и ако съсредоточеше усилията си
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върху някой друг, щеше да е най-добре и за двамата. На връщане към
Бивака тя се приближи до Епадоа.

— Ще се помъча да наместя изкълчения крак на Добан и ще ми
трябва помощ. Ще ми съдействаш ли?

— Няма ли да го боли? — попита Епадоа. Много добре помнеше
как момчето пищеше от болка и сега започваше да се чувства като
негова защитница. Той беше неин повереник и тя приемаше това
задължение сериозно. Беше сигурна, че собственият й живот зависи от
него.

— Ще го приспя. Няма да усети нищо. Чак като се събуди, може
да има болки — обясни чужденката. — Известно време няма да може
да ходи сам и ще трябва да го местите много внимателно.

— Аз ще го пренасям — каза Епадоа.
Когато стигнаха до голямата землянка, Айла обясни на момчето,

че иска да оправи крака му. То се отдръпна от нея силно разтревожено,
а като видя, че и Епадоа влиза вътре, очите му се разшириха от страх.

— Не! Тя ще ме нарани! — разнищя се Добан при вида на
Вълчата жена. Ако можеше, щеше веднага да побегне.

Тя стоеше изправена и вцепенена край нара, върху който седеше
момчето.

— Няма да те нараня. Обещавам. Никога вече няма да ти
причинявам зло — промълви. — И няма да позволя на никого да ти
навреди — дори и тази жена.

Той уплашено я погледна. Искаше му се да й повярва. Ужасно му
се искаше.

— Сармуна, моля те, погрижи се момчето да разбере това, което
ще му кажа — рече Айла. После се наведе и го погледна в
изплашените очи. — Добан, сега ще ти дам да изпиеш нещо. Няма да е
много вкусно, но искам да го изпиеш всичкото. След малко ще започне
да ти се спи и тогава можеш да си легнеш ето тук. А докато спиш, аз
ще се опитам да оправя крака ти и да го наместя в предишното му
положение. Няма да усетиш нищо, защото ще спиш през цялото време.
Когато се събудиш, може малко да те заболи, но може и да ти е по-
добре. Ако те боли прекалено силно, само трябва да кажеш на мен, на
Сармуна или на Епадоа — до теб винаги ще има човек — и тогава ще
ти дадем да пиеш нещо болкоуспокояващо. Разбираш ли ме?

— Може ли Зеландон да дойде да ме види?
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— Да, ще го доведа още сега, ако желаеш.
— А Самодун?
— Да, и двамата, щом искаш.
Добан погледна Вълчата жена.
— И няма да позволиш тя да ме нарани?
— Обещавам. Няма да позволя да те нарани. Няма да позволя

това на никого.
Той отмести очи към Сармуна после се обърна отново към Айла:
— Дай ми питието.
Този случай не бе по-различен от наместването на счупената

ръка на Рошарио. Отварата отпусна мускулите на момчето и го приспа.
Трябваше да се употреби истинска физическа сила, за да се изправи
кракът, но веднага пролича съвсем ясно, когато той си дойде на
мястото. Айла разбра, че има и някакво счупване и че никога няма да
оздравее напълно, но тялото на момчето вече изглеждаше почти
нормално.

Епадоа отново се премести в голямата землянка, тъй като
повечето мъже и момчета бяха отишли при близките си, и сега тя
стоеше край Добан почти неотлъчно. Айла забеляза колебливото
зараждане на доверие между тях — беше сигурна, че предвижданията
на Самодун се сбъдват.

По същия начин постъпиха и с Одеван, но тя се страхуваше, че
при него лечението ще протече по-трудно и че вероятно кракът му
лесно ще изскача и пак ще се размества.

Сармуна бе силно впечатлена и я гледаше с благоговение, като
тайничко се питаше дали няма нещо вярно в слуховете за нея. Тя
изглеждаше като съвсем обикновена жена, говореше, спеше и
споделяше Удоволствията с високия рус мъж като всяка друга жена, но
познанията й за растителния живот на земята и особено лечителските
й способности бяха необикновени. Всички говореха за това, а покрай
нея и Сармуна издигаше престижа си. Възрастната жена се научи да не
се плаши от вълка, но беше почти невъзможно да го гледа покрай
Айла, без да повярва, че тя властва над духа му. Ако не вървеше
подире й, то тогава я следваше поне с поглед. Същото беше и с мъжа,
макар да не го показваше явно.

Тя не виждаше конете толкова често, защото през повечето време
ги оставяха да пасат. Айла казваше, че е доволна, задето може да им



265

даде малко почивка, но възрастната жена виждаше как двамата
понякога яздят. Мъжът седеше върху кафявия жребец без никакво
усилие, но като гледаше младата жена на кобилата, човек би помислил,
че са едно цяло.

Тази, която служеше на Майката се удивляваше и все пак бе
настроена малко скептично. Тя бе обучавана от Зеландония и знаеше,
че често се поощряваха подобни представи. Бе научила и в много
случаи използваше начини за заблуда на хората, за да ги накара да
повярват в онова, което тя, а също и те искат да вярват. Не го смяташе
за измама — никой не бе по-дълбоко убеден в правотата на нейното
призвание — но използваше всички средства, които имаше на
разположение, за да премахне пречките и да накара другите да я
следват. Често тези средства помагаха на хората, особено на онези,
чиито затруднения или болести нямаха никаква видима причина, освен
може би проклятие от могъщи зли хора.

Тя самата не бе склонна да приеме всички слухове, но въпреки
това не ги опровергаваше. Хората от Бивака искаха да вярват, че всяка
дума на чужденците е дума на Майката, и тя използваше вярата им, за
да осъществи някои належащи промени. Когато Айла заговори за
Мамутския съвет на сестрите и Съвет на братята например, Сармуна
организира Бивака така, че и в него да бъдат образувани подобни
съвети. Когато Джондалар спомена, че трябва да се намери човек от
друг Бивак, който да продължи започнатото от него обучение по
правене на сечива от кремък, започна да подтиква хората да изпратят
делегация до няколко бивака, близки на Сармунаите, за да подновят
връзките си с роднините и да възстановят предишното приятелство.

В една много студена ясна вечер звездите ярко светеха в небето, а
пред входа на голямата землянка се бяха скупчили хора. Жилището на
бившата водачка, след като бе използвано за лечебница, сега се
превръщаше в център на обществения живот. Те разговаряха за
загадъчните мъждукащи светлинки там горе, а Сармуна отговаряше на
въпроси и даваше разни обяснения. Беше й се наложило да прекара
много време на това място — тук тя лекуваше с церове и обреди,
срещаше се с хора, за да чертаят планове и да обсъждат проблеми.
Затова бе започнала лека-полека да пренася вещите си и често
оставяше гостите сами в тясното си жилище. И ето че както в другите
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биваци и пещери, домът на Тази, която служи на Майката стана център
и място за събиране на хората.

Айла и Джондалар, следвани от Вълчо, си тръгнаха и оставиха
групичката да наблюдава звездите. Тогава някой попита Сармуна за
вълка, който навсякъде ходеше след русата жена. Тази, която служи на
Майката посочи една от ярките точки в небето и каза само:

— Това е Вълчата звезда.
 
 
Дните минаваха бързо. Мъжете и момчетата започнаха да се

възстановяват и не се нуждаеха от нея като лечителка. Тогава Айла
тръгна с онези, които събираха оскъдната зимна храна. Джондалар се
захвана да предава занаята си и да показва как се правят копиехвъргачи
и как се ловува с тях. Бивакът започна да натрупва все повече запаси от
най-различни храни — най-вече месо — които лесно се съхраняваха в
студа. Отначало имаше известни трудности, докато хората свикнат с
новия ред, защото мъжете се преместваха в жилищата, които жените
смятаха за свои, но в крайна сметка се справяха и с това.

Сармуна реши, че е настъпил подходящият момент, за да опече
фигурките в пещта, и бе говорила с двамата за въвеждането на нов
Огнен обред. Намираха се край постройката с пещта и вземаха от
материалите за горене, събирани през лятото и есента за огъня, за
лечебни цели и за ежедневни нужди. Тя каза, че трябва да съберат още
и това изисква доста работа.

— Можеш ли да направиш малко инструменти за сечене на
дърва, Джондалар? — попита Сармуна.

— С удоволствие. Ще ви направя брадви, чукове, клинове —
всичко, каквото пожелаете, но мокрото дърво не гори добре — обясни
той.

— Ще слагам и мамутски кости, но първо трябва да се напали
хубав силен огън, а после трябва да гори дълго време. За един Огнен
обред се иска много материал.

Като излязоха от малката землянка, Айла погледна към затвора
накрая на селището. Хората вече бяха употребили част от оградата, но
все още не бяха я съборили напълно. Веднъж тя бе споменала, че
огромните колове могат да се използват, за да се направи заграждение
за ловуване — капан, към който да гонят животните. Хората от бивака
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не бяха склонни да използват дърветата, след като бяха служили за
затвор, пък и всички така бяха свикнали с него, че почти не го
забелязваха.

Изведнъж й хрумна нещо:
— Няма защо да сечете нови дървета. Джондалар може да

направи инструменти, с които да нацепите оградата на затвора.
Всички погледнаха оградата с други очи, но Сармуна виждаше

по-надълбоко. В главата й веднага се оформи идеята за новия Огнен
обред.

— Великолепно! — възкликна се тя. — Разрушаването на това
място ще бъде нов целебен обред! Всички ще могат да участват и ще
се радват да го видят как изгаря. Това ще отбележи ново начало за нас.
И вие също ще присъствате.

— Не съм сигурен — прекъсна я Джондалар. — Колко време ще
трае?

— Не е нещо, което можеха се претупа набързо — има твърде
голямо значение.

— Така и предполагах. А ние скоро ще трябва да тръгваме.
— Но скоро ще настъпи най-студеният период на зимата —

възрази жената.
— И малко след него настъпва пролетното топене. Ти си

прекосявала ледника, Сармуна, и знаеш, че през него може да се мине
само зиме. Освен това съм обещал на няколко Лозадунаи, че на
връщане ще посетя пещерата им. Макар че не можем да се заседяваме
там, няма да е зле да спрем при Лозадунаите, за да се подготвим за
прекосяването.

Сармуна кимна в знак на съгласие.
— Тогава ще използвам Огнения обред, за да облекча

заминаването ви. Много от нас се надяваха, че ще останете, и на
всички ще ни липсвате след това.

— И аз се надявах да видя печенето — обади се Айла — и бебето
на Кавоа, но Джондалар е прав. Време е да си тръгваме.

Той реши веднага да направи сечивата за Сармуна. Наблизо бе
открил залежи от хубав кремък и заедно с още няколко души тръгнаха
натам да вземат парчета, подходящи за брадви и други инструменти за
рязане. Айла отиде в малката землянка, за да събере вещите им и да
провери какво още ще им е необходимо за из път. Бе извадила и
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разхвърлила всичко, когато чу шум пред входа. Вдигна очи и видя
Кавоа.

— Ще ти преча ли, Айла — попита тя.
— О, не. Заповядай!
Младата жена бе в доста напреднала бременност и като влезе, се

отпусна тежко на един от наровете.
— Сармуна ми каза, че си отивате.
— Да, след ден-два.
— Мислех, че ще останете за печенето.
— И аз исках, но Джондалар бърза. Казва, че преди началото на

пролетта трябва да прекосим някакъв ледник.
— Направила съм нещо за теб, което исках да ти дам след

обреда. — Кавоа извади малко кожено пакетче от пазвата си и й го
подаде. — Иска ми се да ти го дам, но ако се намокри, няма да изтрае
дълго и ще се развали.

Тя го подаде на Айла. Вътре имаше малка глава на лъвица,
изкусно изваяна от глина.

— Кавоа! Прекрасна е! Дори повече от прекрасна. Това е
същински образ на пещерна лъвица. Не знаех, че си такъв майстор.

Младата жена се усмихна.
— Харесва ли ти?
— Познавах един мъж, от Мамутоите беше, резбар на слонова

кост — много добър художник. Той ме научи как да гледам и
възприемам рисунки и статуетки. Сигурна съм, че това щеше да му
хареса — каза Айла.

— Изрязвала съм фигурки от дърво, слонова кост и еленови рога.
Правила съм такива, откакто се помня. Затова Сармуна ме накара да
отида да се уча при нея. Тя бе толкова мила с мен. Опитваше се да ни
помогне… Беше много добра и към Омел — позволи му да запази
тайната си и никога не задаваше въпроси, както някои други биха
постъпили. Много хора бяха ужасно любопитни. — Кавоа сведе
поглед, сякаш се мъчеше да сдържи сълзите си.

— Струва ми се, че ти е мъчно за приятелите — продума тихо
чужденката. — Сигурно на Омел не му е било лесно да пази такава
тайна.

— Но трябваше.
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— Заради Бругер? Сармуна каза, че според нея той сигурно ги е
бил заплашил с ужасно наказание.

— Не, не беше заради Бругер, нито заради Атароа. Аз не обичах
Бругер и си спомням, нищо че бях малка, как той я обвиняваше заради
Омел, но като че ли се страхуваше от сина си повече отколкото той от
него, и Атароа знаеше защо.

Айла започна да се досеща какво тревожи Кавоа.
— И ти също знаеше, нали?
Младата жена се намръщи.
— Да — прошепна тя, после я погледна право в очите. —

Надявах се, че ще си тук, когато ми дойде времето. Искам с моето бебе
всичко да е наред, а не както…

Не беше нужно да се доизказва или да обяснява подробности.
Кавоа се страхуваше, че може нейното дете да се роди с някакъв
дефект, и ако изрече нещо лошо, само ще предизвика съдбата.

— Е, все още не съм си тръгнала. Пък кой знае — като те гледам,
май всеки момент може да родиш и ние още да сме тук.

— Дано да е така. Толкова много направи за нас, Айла. Как ми се
иска да беше дошла, преди Омел и другите да…

Жената забеляза, че в очите й проблясват сълзи.
— Липсват ти приятелите, знам, но скоро ще си имаш бебе. Това

ще облекчи мъката ти. Мислила ли си за име?
— Дълго време изобщо не помислях за това. Знаех, че няма кой

знае какъв смисъл да избирам мъжко име, а не бях сигурна дали ще ми
разрешат да дам име на момиче. Сега се чудя, ако е момче, дали да не
го нарека на брат ми или… на един друг мъж, когото познавах. Но ако
е момиче, искам да го кръстя на Сармуна. Тя ми помагаше да се
срещам… с него… — жената се разрида, обзета от мъка и не можа да
продължи.

Айла я прегърна. Скръбта трябваше да се сподели. Мъката
трябваше да се отприщи и да излезе, за да й олекне. Този Бивак все
още бе изпълнен с горест, която трябваше да намери отдушник.
Надяваше се, че обредът на Сармуна ще помогне. Когато най-сетне
сълзите й поспряха, Кавоа се отдръпна и избърса очи. Айла се огледа
за нещо подходящо, да й даде да попие сълзите. Разви пакетче с мека
кожена обвивка, което носеше със себе си от години. Но когато
младата жена видя какво има вътре, очите й се ококориха. Това беше
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една мунаи, малка женска фигурка, изрязана от слонова кост — но тя
имаше лице и то бе лицето на Айла!

Кавоа отвърна очи, сякаш виждаше нещо забранено, нещо, което
не трябваше да види, избърса сълзите си и бързо излезе. Айла се
намръщи и започна отново да увива в меката кожа статуетката,
изработена от Джондалар — разбираше, че нейното изображение бе
изплашило жената.

Опита се да забрави случката и продължи да прибира оскъдния
им багаж. Вдигна торбичката с железния пирит и я изсипа да провери
колко от тези сиво-жълтеникави метални късчета са им останали.
Мислеше да даде едно на Сармуна, но не знаеше дали покрай на дома
на Джондалар ще има в изобилие и искаше да запази няколко за
подарък на неговите роднини. Реши да се раздели с едно парче, но
само с едно, и избра доста едричка буца. После прибра останалите.

Излезе и се запъти към голямата землянка. На входа се размина с
Кавоа и й се усмихна. Младата жена й отвърна с притеснена усмивка.
Когато влезе вътре, на Айла й се стори, че жрицата я погледна особено.
Изглежда, фигурката на Джондалар ги бе смутила и разтревожила.
Изчака още един човек да излезе от жилището на Сармуна и да останат
сами.

— Искам да ти дам нещо, преди да заминем. Открих това, когато
живеех сама в моята долина — започна Айла и отвори ръка да й
покаже камъка. — Реших, че може да ти свърши работа при Огнения
обред.

Сармуна го погледна, после вдигна въпросително очи към нея.
— Знам, че по нищо не личи, но в този камък има огън. Сега ще

ти покажа.
Отиде до огнището, извади прахана, който използваха, и

разпръсна дървени стърготини покрай изсъхнал хвощ. Постави
купчинка подпалки наблизо, наведе се и удари железния пирит с
кремък. Образува се голяма искра, която падна върху прахана, и когато
духна, като по чудо се появи слабо пламъче. Прибави от подпалките, за
да го подсили, и вдигна очи — възрастната жена седеше смаяна,
зяпнала от учудване.

— Кавоа ми каза, че е видяла мунаи с твоя лик, а сега караш
огъня да се появява. Ти да не си… онова, което се говори за теб?

Айла се усмихна и каза:
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— Джондалар направи тази фигурка, защото ме обича. Той каза,
че искал да плени моя дух, а после ми я даде. Това не е нито донии,
нито мунаи, то е само символ на неговите чувства. А сега с най-голяма
радост ще ти покажа как да правиш огън. Той не идва от мен, а от
камъка .

— Може ли да вляза? — гласът дойде откъм входа и когато двете
жени се обърнаха, видяха Кавоа.

— Забравих си ръкавиците, дойдох да ги взема.
Двете жени се спогледаха.
— Не виждам причина да не влезе — каза по-младата.
— Кавоа е моя ученичка — отбеляза Сармуна.
— Тогава и на двете ще ви покажа как действа железният пирит.
След като повтори цялата процедура още един път и остави всяка

сама да опита, двете жени се поуспокоиха, макар че все още бяха
изумени от свойствата на странния камък. Кавоа дори набра смелост
да попита Айла за Мунаи:

— Онази фигурка, дето я видях…
— Джондалар ми я направи малко след като се срещнахме.

Искаше да изрази чувствата си към мен.
— Искаш да кажеш, че ако пожелая да покажа на някого колко е

важен за мен, мога да издялам изображение на лицето му? — попита
жената.

— А защо не. Когато правиш мунаи, ти знаеш защо я правиш —
у теб напира някакво особено чувство към нея, нали?

— Да и някои ритуали са свързани с мунаи.
— Но мисля, че различното в случая е чувството, което влагаш.
— Значи, ако влагам добри чувства, бих могла да издълбая лика

на определен човек?
— Не смятам, че има нещо нередно в това — продължи да я

убеждава Айла. — Ти си изключителен художник, Кавоа.
— Но може би ще е най-добре да не правиш цялата фигура —

предупреди Сармуна. — Ако изработиш само главата, няма да има
никакво объркване.

Кавоа мълчаливо се съгласи. После и двете погледнаха Айла,
сякаш чакаха одобрението й. Дълбоко в душите си те все още се
питаха коя всъщност бе тази гостенка.
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На следващата сутрин Айла и Джондалар се събудиха, твърдо

решени да тръгнат, но снегът навяваше така, че едва се различаваше
другият край на селището.

— Май няма да заминем днес, посред такава снежна буря — рече
той със съжаление, защото никак не му се искаше да отлагат повече. —
Надявам се скоро да спре да духа.

Айла отиде на поляната и свирна на конете, за да се увери, че са
добре. Успокои се, като ги видя да се появяват през виелицата. Заведе
ги на едно закътано място по-близо до Бивака.

На връщане си мислеше за обратното им пътуване до Великата
река майка, тъй като само тя познаваше пътя. Отначало не чу, че някой
прошепна името й.

— Айла! — шепотът се усили. Озърна се и видя Кавоа от другия
край на малката землянка. Тя стоеше леко прикрита и махаше.

— Какво има Кавоа?
— Искам да ти покажа нещо, да ми кажеш дали ти харесва.
Айла се приближи, а Кавоа свали ръкавицата си. В ръката си

държеше малък объл предмет с цвят на мамутски бивник. Тя
внимателно я постави върху дланта й.

— Току-що го довърших — похвали се младата жена.
— Знаех, че те бива, но не предполагах, че си чак толкова

способна — каза Айла, като внимателно започна да разглежда малкото
издялано изображение на Сармуна.

То представляваше глава без тяло и дори шията не беше
загатната, но нямаше никакво съмнение чий бе пресъздаденият образ.
Косата бе прибрана в кок отгоре на главата, а тясното лице бе леко
несиметрично — едната страна бе по-малка от другата. И все пак това
миниатюрно произведение на изкуството излъчваше красотата и
достойнството на жената.

— Смяташ ли, че е правилно? Мислиш ли, че ще я хареса? Исках
да направя нещо специално за нея.

— Аз бих я харесала — отвърна Айла, — и според мен тя много
добре изразява чувствата ти към нея. Имаш великолепен и рядък
талант, Кавоа, но трябва да го използваш правилно. Може да се окаже,
че в него се крие голяма сила. Сармуна е постъпила мъдро, като те е
взела за своя ученичка.
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Привечер снежната буря се разрази с нова сила. Отдалечаването

на повече от няколко крачки от жилището бе опасно в такава виелица.
Сармуна се пресегна, взе китка сушени треви, закачени до входа, и се
канеше да ги прибави към другите билки, които смесваше, за да
приготви силно питие за Огнения обред. Пламъците в огнището бяха
позатихнали, а гостите току-що се бяха оттеглили. Жената също
възнамеряваше да си легне веднага щом привърши работата си.

Внезапен порив на ледения вятър и снежна вихрушка нахлуха и
отгърнаха тежката завеса на отвора на преддверието. Есадоа отметна
втората завеса и се втурна вътре. Личеше, че е много разтревожена.

— Сармуна! Бързо! За Кавоа е! Настъпи моментът!
Преди жената да успее да отговори, Айла вече скачаше от

леглото и навличаше дрехите си.
— Хубава нощ си е избрала — промърмори Сармуна, запазвайки

самообладание, отчасти за да успокои развълнуваната бъдеща баба. —
Всичко ще е наред, Есадоа, няма да роди, преди да стигнем твоето
жилище.

— Тя не е там. Много настояваше да отиде в голямата землянка.
Не знам защо, но иска да роди именно в голямата землянка. Иска и
Айла да дойде. Казва, че само така ще бъде спокойна за бебето си.

Сармуна сбърчи чело загрижено.
— Тази нощ там няма никой и не е било много разумно да излиза

в такова време.
— Знам, но не можах да я спра — оправда се Есадоа и тръгна да

излиза.
— Почакай малко — извика Сармуна. — Нека поне да отидем

заедно. Човек може да се загуби в такава буря дори докато се
придвижва от едно жилище до друго.

— Вълчо няма да ни остави да се изгубим — рече младата жена
и даде знак на животното, което се бе свило до нея в леглото.

— Дали ще е уместно да дойда и аз? — попита Джондалар. Не че
чак толкова искаше да присъства на раждането, а по-скоро се
безпокоеше, че Айла трябва да излезе във виелицата.

Жрицата погледна Есадоа.
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— Аз нямам нищо против, но дали е редно да има мъж по време
на раждане — каза тя.

— Защо пък да не е редно? — отговори Сармуна. — Даже така
може да е по-добре, щом като си няма стопанин.

Трите жени и мъжът излязоха навън в ревящата буря, като си
помагаха да се преборят със силния вятър. Когато стигнаха голямата
землянка, завариха младата жена, свила се край празното студено
огнище, тялото й — напрегнато от болка, а в очите й се четеше страх.
Като видя, че майка й пристига с останалите, тя се оживи и поуспокои.
За изненада на Есадоа Айла запали огъня само след минутка.
Джондалар бе останал навън да вземе сняг от една преспа, за да го
разтопят за вода. Есадоа намери постелите, които бяха: прибрани, и
набързо оправи един от наровете. А в това време от донесените преди
това запаси Сармуна подбираше разни билки, които можеше да й
потрябват.

Айла настани младата жена и подреди всичко така, че да може да
седне удобно или ако пожелае, да легне, но изчака Сармуна и двете
заедно я прегледаха. Като успокоиха Кавоа и я оставиха при майка й,
двете знахарки се върнаха край огнището и си зашушукаха.

— Забеляза ли? — попита по-възрастната.
— Да, знаеш ли какво значи това?
— Имам нещо наум, но мисля, че е по-добре да изчакаме и да

видим.
Досега Джондалар гледаше да не пречи и затова бавно приближи

към двете жени. Имаше нещо тревожно в изражението им и това го
притесни. Седна върху един нар и разсеяно започна да глади вълка по
главата.

Докато чакаха, мъжът нервно крачеше напред-назад, а Вълчо го
наблюдаваше. Щеше му се времето да върви по-бързо или бурята да
стихне, или поне да има с какво да се занимава. Той размени няколко
думи с младата жена, като се опитваше да я насърчи, и често й се
усмихваше, но се чувстваше съвсем ненужен — с нищо не можеше да
помогне.

Нощта едва се точеше и накрая той задряма на едното легло, а
призрачното стенание на вятъра отвън зловещо контрастираше с
мълчаливото очакване вътре, периодично раздирано от писъците от
родилните мъки, които бавно, но неумолимо се учестяваха.
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Събуди се от развълнувани гласове и суетня. През пролуките
покрай димоотвода се процеждаше светлина. Джондалар стана,
протегна се и разтърка очи. Трите жени не му обърнаха никакво
внимание и той излезе навън. Със задоволство установи, че бурята бе
утихнала, макар и все още да прехвърчаха снежинки, носени в кръг от
вятъра.

На връщане към землянката мъжът разпозна ясния вик на
новородено. Усмихна се, но като не знаеше дали е подходящо да влезе
точно в този момент, реши да изчака навън. Изведнъж, за негово
учудване, се разнесе втори писък, който заприглася на първия. Две са!
Не можеше да се стърпи. Трябваше да влезе. Когато прекрачи прага,
Айла му се усмихна, взела на ръце едно повито бебе.

— Момче, Джондалар!
— И момиче! — Вдигна Сармуна второто бебе и се приготви да

върже пъпната връв. — Близнаци! Това е хубав знак. Толкова малко
деца се раждаха, докато Атароа беше водачка, но сега мисля, че всичко
ще се промени. Според мен по такъв начин Майката ни казва, че
Бивакът на трите сестри ще се разрасне и отново ще се изпълни с
живот.

 
 
— Ще се върнеш ли някой ден? — попита Добан високия мъж.

Вече се движеше доста по-добре, но все още използваше патерицата,
направена от Джондалар за него.

— Мисля, че не, Добан. Едно дълго Пътуване ми стига. Време е
да се прибера у дома, да се установя на едно място и да създам огнище.

— Жалко, че не живееш по-наблизо, Зеландон.
— Наистина жалко. От теб ще стане добър майстор на кремъчни

изделия и бих искал да продължа обучението ти. Можеш да ме
наричаш Джондалар.

— Не. Ти си Зеландон.
— Искаш да кажеш Зеландонии?
— Не, искам да кажа точно Зеландон.
Самодун се усмихна.
— Той няма предвид името на твоя народ. Кръстил те е Еландон,

но те удостоява с титлата С’Еландон.
Джондалар се изчерви от неудобство и удоволствие.
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— Благодаря ти, Добан. А сигурно аз трябва да се обръщам към
теб със С’Ардобан?

— Още не. Когато се науча да обработвам кремъка като теб,
тогава може би те ще ми казват С’Ардобан.

Джондалар прегърна топло младия мъж, потупа останалите по
раменете и поприказва с тях. Конете, натоварени и готови за тръгване,
се бяха отдалечили на известно разстояние, а Вълчо се беше отпуснал
на земята, наблюдавайки мъжа. Изправи се, когато видя Айла и
Сармуна да идват откъм жилището. Джондалар също се зарадва, като
ги видя.

— … Хубаво е — говореше по-възрастната жена — и аз съм
изумена, че тя с такова желание поиска да го направи, но… не мислиш
ли, че е опасно?

— Как би могло да е опасно, докато пазиш изрязания си лик от
дърво? Това би могло да те приближи към Майката, да те изпълни с
повече разбиране — каза Айла.

Двете се прегърнаха и след това Сармуна притисна силно
Джондалар в обятията си. Тя отстъпи, когато те повикаха конете, но се
пресегна и докосна ръката му, за да го задържи за миг.

— Джондалар, когато видиш Мартона, кажи й, че Сарму…, не,
кажи й, че Бодоа я поздравява сърдечно.

— Ще го направя. Мисля, че тя ще бъде доволна — отговори той,
яхвайки жребеца.

Обърнаха се и им помахаха, но Джондалар се почувства облекчен
от това, че тръгват. Той никога нямаше да може да мисли за този Бивак
без смесени чувства.

Докато се отдалечаваха, отново заваля сняг. Хората от Бивака им
махаха и им пожелаваха щастие.

— Лек път, С’Еландон. Бъди здрава, С’Айла.
Докато потъваха в меката мъгла от бели снежинки, едва ли

имаше душа, която да не вярва или да не иска да повярва, че те бяха
дошли да ги отърват от Атароа и да избавят мъжете им. Веднага след
като яздещата двойка се скриеше от погледите им, двамата щяха да се
превърнат във Великата майка земя и Нейният хубав божествен другар
и щяха да се носят по вятъра из цялото небе, следвани от верния си
защитник Вълчата звезда.
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Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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