
Искаше да види как изглежда истински американски 
мюзикъл и принцесата го заведе в театъра Алвин на Бродуей 
да гледат "Ани".

- Гледала съм я четири пъти... - похвали му се, докато 
купуваха програмата и шоколад "Ани".

- Защо тогава не гледаме нещо друго?
- Искам и ти да видиш! - каза. - Винаги се наплаквам 

като някаква кретенка!
Притиснат  в  средата  на  реда  между  две  визонови 

шуби,  вдишваше  тежките  и  екзотични  парфюми  на 
нюйоркските  жени,  чувствайки  отново  онова  старо 
вълнение  преди  вдигане  на  завесата,  както  и  като  дете, 
когато  очакваше  да  присъства  на  откриването  на  някаква 
неописуемо красива мистерия.

Тя започна да хлипа още в първа картина, когато на 
сцената изплува мрачно и студено нюйоркско утро на 1933 
през мръсните стъкла на детското сиропиталище, а някакво 
момиченце неутешимо заплака на сън, търсейки майка си. 
После  главната  героиня  на  мюзикъла,  Ани,  започна  да 
утешава разплаканото дете с песента "Tomorrow". Люлееше 
я  в  прегръдката  си,  като  й  пееше,  че  утре  може  би  ще 
намери родители, които ще я осиновят.

- О, боже, каква глупачка съм! - хлипаше Зое. - Подай 
ми, моля те, кърпичка!

Измъкна  от  пакетчето  в  чантата  й  три  хартиени 
кърпички, а тя за реванш му овлажни бузата с гореща като 
на сърна целувка.

-  Ти  си  единственият  човек  на  света,  който  ми  е 
подал три  кърпички наведнъж!  Всички ми дават  само по 
една... Скръндзи! Обичам те!

Във второто действие Ани,  която беше избягала от 



сиропиталището  в  колата  за  мръсно  бельо,  намери  на 
улицата безпризорно куче. Когато кучето я лизна по лицето, 
принцеса Зое започна да ридае така, че няколко зрители се 
обърнаха с учудване.

В  паузата  дълго  й  държа  огледалце,  докато 
поправяше размазания грим.

Арсен се питаше къде изчезва целия този народ след 
представлението. Сякаш бяха пропаднали в дън-земя! Още 
не знаеше, че никой не изчезва така бързо от тротоара, както 
нюйоркската публика от Бродуей.

Отидоха пеша до "Скала" в западната част на 54-та 
улица.


