
Принцеса Зое (на  гръцки Ζοη означава  живот), се 
появява  на  бял  свят  след  двеста  петдесет  и  три  години 
владетелстване  на  династията  Куделин.  Раждането  й  е 
отбелязано с голяма заря от платото пред Резиденцията. При 
това пиротехникът от Бари изгубва три пръста и лявото си 
око.  Зарята,  която  две  години  по-късно  устройва  ескадра 
италиански  бойни  кораби,  струва  на  много  козилианци  и 
пръсти, и глави. Крал Николас Куделин Четвърти избягва в 
Швейцария, в която, иначе, още преди войната, измъква по-
голяма  част  от  частния  си  капитал.  Регентът  му,  генерал 
Дърман Сопило, успява след падането на Италия през 1943 
за  известно  време  да  запази  привидната  независимост  на 
Острова,  въпреки  нахлулите  британски  части,  които  го 
окупираха през 1944 година, но го сваля група прогръцки 
ориентирани офицери, предвождана от полковник Спирос. 
Кралят се отбива от време на време в Мимоза. По-голяма 
част от годината прекарва на Лазурния бряг, състезавайки се 
по  ветроходство.  Между  1947  и  1960  Козилия  има  нещо 
подобно  на  парламентарна  демокрация  -  династията 
Куделин служи за декоративни цели, заради туристите. Пред 
Резиденцията се сменя живописно облечена стража, а всеки 
ден,  в  седем  вечерта,  от  крепостта  гърми  оръдие. 
Множеството раздробени градски и селски партии, от които 
нито  една  не  успява  да  привлече  мнозинството  гласове, 
довеждат  Острова  на  ръба  на  пропастта.  Не  се  казва 
напразно:  колкото  козилианци,  толкова  партии!  Стачки, 
стопански  кризи,  политически  убийства,  отвличания  и 
шантаж,  тероризъм  и  всекидневни  експлозии  на  бомби  в 
редакции  на  вестници,  заплашват  с  гражданска  война. 
Предвождайки група майори от гарнизона в южната част на 
Острова, в Света Баса, с исторически марш, Майор Сарацен, 



иначе син на беден рибар, превзема Мимоза. Кралят отплува 
с яхтата си към гръцки води. Премахната е парламентарната 
система,  а  се  въвежда  временно  управление  на  Военния 
съвет, която, ето, трае вече седемнайсет години.

Принцеса  Зое  няма  никаква  връзка  с  всичко  това, 
защото  от  двегодишна  живее  в  Швейцария  и 
Великобритания. С Козилия я свързва единствено забраната 
за връщане, която се отнася за цялата фамилия Куделин. От 
време  на  време  за  нея  се  борят  емигрантски  партии, 
пръснати  по  света,  желаейки  с  помощта  на  името  й  да 
направят политически капитал.  Отказва и на  левите,  и на 
десните, и на умерените, и на радикалните, и на сините, и на 
черните,  и  на  младите,  и  на  консервативните...  След 
известно  време  вдигат  ръце  от  принцесата  и  я  смятат  за 
същинска  илюстрация  на  дегенерирала  царска  фамилия, 
твърдейки,  че  нищо  друго  не  я  интересувало,  освен 
международния  джет-сет.  Под  рубриката  "Забавен  свят" 
вестниците от време на време отпечатват вест, че принцеса 
Зое  от  Козилия  отново  се  омъжва.  Първия  път  за 
автомобилния ас Лео Адам, втория път за Доминго Менсио - 
латиноамерикански милиардер,  трети път  -  за  британския 
актьор Монти Паркър.

Принцесата  сякаш напълно  е  отписала  Козилия,  за 
която й напомняше единствено титлата на визитката й.

Арсен  беше  първият  козилианец,  с  когото  е 
разговаряла през последните трийсет и седем години, без да 
смята близките си роднини.


