
Лека-полека  сглобяваше  изминалия  й  живот  от 
разпилените кубчета с картинки, превъртайки многократно 
онези, които не съвпадаха с логиката на приказката. Веднъж 
му  разказа  за  баща си,  Николас  Четвърти.  Той  не  чезнел 
много  по  изгубената  Козилия.  Възпитан  като  момче  в 
Швейцария, а след това получил образование по английски 
колежи, смятал, че "заслужава по-добър народ"! И поради 
това изгнаничеството не се оказало толкова тежко за него. 
Впрочем, колкото повече навлизал в годините, толкова по-
недоверчив ставал към своето обкръжение. Бил си втълпил, 
че  го  тровят  по  различни  начини,  дори  и  с  вода  от 
водопровода! Бръснел се и се миел с Périer, чийто бутилки 
отварял  собственоръчно.  Криел  се  от  всеки,  сменял 
местопребиваването си и сам си приготвял храна. Живеел 
като кръгъл сиромах,  въпреки огромното богатство,  около 
което  кръжели  легенди.  В  обкръжението  на  неколцина 
последни верни легионери, вече дрипави старци, които сами 
се  издържали,  понеже  не  им  плащал  и  цент,  отказвал 
каквато и да било среща и контакт с други козилианци, към 
която  и  партия  да  принадлежаха..  Дъщеря  си  и  сина  си 
виждал  винаги  отделно,  само  веднъж  годишно,  в  някой 
хотел,  чието  име  и  адрес  разкривал  час  преди  срещата. 
Разпитвал  ги  как  се  учат  (и  двамата  били  в  швейцарски 
лицеи) и, слушайки разсеяно отговорите им, не преставал да 
се  оплаква  колко  бил  обеднял  и  че  не  знаел  как  щял  да 
плаща за в бъдеще таксата им за обучение.

- Умря в ръцете ми - разказваше Зое, - във фоайето на 
гранд-хотел  "Савой"  в  Лондон.  Стори  ми  се,  че  малко  е 
задрямал във фотьойла, та чаках да се събуди... - в очите й 
блеснаха сълзи. - Но неочаквано , странно хлъцна на сън. 
Опитах  се  да  го  събудя,  разтърсвах  го  и  го  целувах, 



напразно: беше мъртъв! Така за пръв път видях смъртта. Бях 
на  шестнайсет  години.  "Занесете  го  в  апартамента  му!"  - 
виках на хората от рецепцията, които се трупаха около нас. - 
"Отдръпнете  се,  необходим  му  е  въздух!".  Но  шефът  на 
рецепцията  каза,  че  господинът не  бил настанен при тях. 
Грабнаха го под мишници като някакъв пияница, да не би 
смъртта  му  да  обезпокои  останалите  посетители,  и  го 
замъкнаха в едно странично помещение на фоайето, където 
оставяха  мръсното  бельо.  Положиха  го  върху  вързоп 
покривки. "Но той е крал!" - виках аз. - "Как си позволявате? 
Той е крал!". Мислеха, че съм откачила...

Докато говореше за смъртта на баща си, устните й 
пребледняха, а очите й сякаш станаха два пъти по-големи. 
Приличаше  на  непреклонна  малка  Антигона,  готова  на 
всичко.

-  Не се съмняваме,  че е  крал,  млада госпожице...  - 
казал й шефът на рецепцията. - Но в хотела има още крале, а 
те не обичат да умират тук хора!

След това пристигнал лекар и установил, че се касае 
за мозъчен удар. Така никога никой няма да узнае името на 
банката и шифъра, под който лежи богатството му. Негови 
наследници  станаха  някакви  безименни,  неизвестни 
швейцарски чиновници, каза принцеса Зое.

Европейските дворове за нея били затворени; старият 
крал предварително бил скъсал всички връзки.

На нея й останало сама да се справя и да си пробива 
път в живота.

- А това ни най-малко не е лесно, повярвай ми! - каза 
тя.  -  Още повече,  ако те  обременява това,  че,  по  някакво 
нещастие, си принцеса.  На принцесите не се прощава два 
пъти с една и съща рокля на коктейлите.  Нито изтъркани 
токчета. Принцесата завинаги трябва да си остане принцеса! 



Дори и  да  не  иска...  Можеш да  си  представиш какво  ми 
беше през петдесет и четвърта в Лондон! Първо, умря баща 
ми, а второ, нямах понятие как се погребва крал!


