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Принц Раздавач на храна бил велик вожд и воин на квакиутлите.
Бил могъщ и всички му се подчинявали, с изключение на неговата
дъщеря. Принцесата често вършела неща, които съзнавала, че са
неправилни, въпреки заръките да не ги върши. Баща й много пъти я
предупреждавал да не ходи сама в гората, защото е опасно.

— Не от зверовете трябва да се страхуваш — казвал той, — а от
злите духове и лошите хора, които се крият в тъмните сенки на
огромните кедрови дървета.

— Пази се от Д’сонокуа, Дивата жена на тундрата — казвали й
мъдреците от племето. — Някой ден, както си вървиш по тъмните
горски пътеки, тя ще те хване.

И тя наистина я хванала!
В течение на четири слънца принцесата била в плен на

Д’сонокуа, докато накрая й дошли на помощ група храбри воини. Те
нахлули в къщата на Д’сонокуа, като извадили една греда от покрива,
докато тя била навън да събира диви плодове. Дивата жена се върнала
точно когато принцесата и воините се отдалечавали от полянката,
където се намирала къщата й. Подгонила ги с дивашки викове. Докато
тичали, те пуснали по Дивата жена много стрели, но не я спрели.
Магията на Д’сонокуа обаче не успяла да задържи групата и те
стигнали до селото.

Докато Дивата жена от тундрата наближила очертанията на
селото и видяла вожда Раздавач на храна и неговите хора, въоръжени и
готови за бой, направила една магия. Изведнъж станала голяма и силна
като млада хвойна. Стрелите и тоягите не я наранили. Щяла да убие
много хора, ако не бил един мъдър стар шаман, който измислил как да
я спре. Наредил на няколко бойци да си порежат устните и езиците и
да изплюят кръвта по Д’сонокуа.

Те направили това и Д’сонокуа започнала да се свива, докато
станала колкото човек. Виела от болка, докато я пръскала кръвта.
Когато воините я заплюли четири пъти, Дивата жена се примолила за
помощ. А когато хората завикали: „Убийте вещицата!“, тя помолила да
стане робиня на принца и да пази младата принцеса от зло.

— Нека опита да прави това, което иска — наредил принцът. —
Ако работата й не ни хареса, ще ви я предам и правете с нея каквото
решите.

Наложило се хората да се съгласят с това обещание.
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Д’сонокуа много се трудила, за да угоди на принца и принцесата.
Обикнала много принцесата и й дала за подарък малка птичка-
присмехулник, която пазела вързана за косъм от паяжина в дългите си
черни коси. Сетне показала на принца и принцесата един чуден танц,
който те не били виждали никога преди и който много им харесал.
Д’сонокуа ги научила да го танцуват и им показала, че могат да го
запазят за себе си и че тя вече няма да го танцува.

Един воин, който завидял за доброто отношение на принцесата
към робинята, поискал съвет от един шаман, който притежавал голяма
вълшебна сила. Направили план как да убият Дивата жена от тундрата,
която станала такъв послушен роб. Искали да разрушат магията и
влиянието й над принцесата. Дълго време не могли да осъществят
решението си, защото Д’сонокуа имала голяма сила, от която те се
страхували.

Младата принцеса винаги се обличала като принцеса и полагала
големи грижи за външността си. Веднъж Д’сонокуа гледала как
принцесата си скубе веждите, докато заприличали на новата луна.

— Моля те! Нека и аз да направя такива веждите си! —
помолила Д’сонокуа.

Развеселила се принцесата и разрешила на робинята си да
направи каквото иска. Но Д’Сонокуа нямала опит и гъстите й вежди
съвсем се развалили, след като изскубала много косъмчета с мидената
черупка. Помолила принцесата да нареди на някоя жена от племето да
й оформи веждите също като на господарката.

Принцесата склонила, но не успяла да намери жена в племето,
която да се престраши да изпълни желанието на Дивата жена. Всички
се страхували да не би да я разгневят с неумелата си работа. Накрая
младият воин чул за това затруднение и след като се посъветвал с
шамана, заявил, че може да оформи веждите на Д’сонокуа точно както
иска.

Когато отишъл в къщата на принцесата да стори както обещал,
казал, че ще използва остър нож от камък вместо мида за скубане.
Обяснил на принцесата и робинята, че ножът има магическа сила и че
след като ги изреже, веждите вече няма да пораснат.

И казал истината! Преди да започне, казал на Д’сонокуа да
затвори здраво очите си, за да не ги нарани с острието. Щом сторила
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тъй, воинът забил нож в мозъка й и Дивата жена от тундрата паднала
мъртва в краката му.
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ЗАСЛУГИ

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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