
Макар че любовта ненадейно озари края на третото 
десетилетие на живота й, връзката с Арсен не правеше Зое 
щастлива.  Тя  не  водеше  към  нищо  и,  както  и  всички 
подобни  връзки,  изтощаваше  и  двамата  любовници  с 
еднаква интензивност. Момиченцето на Удини в принцесата 
още не се беше простило завинаги с вярването, че животът й 
ще бъде доведен до щастлив финиш, след който трябва да 
настъпи сигурният и  спокоен период на  средната  възраст. 
Зое - нежна смесица от синя кръв, непостоянни професии, 
преходна любов и вечно балансиране на ръба на липсата на 
партньор,  тъкмо  беше  на  път  да  стъпи  на  крака  и  да  се 
успокои,  когато  собственият  й  портрет  от  детството  я 
хвърли в обятията на нескопосния козилианец.

Вече съвсем беше отвикнала от комплицирани мъже. 
Движеше се непрекъснато в постоянната си среда, доволна, 
че сърцето й окончателно се е вледенило. Frozen rose. Арсен 
с един замах срина дълго градения строеж на преситената 
миловидност, зад чийто зидове чувствата се взимаха само в 
малки дози под формата на театрални представления, филми 
или книги - там, където им е мястото. Разбуди в нея страсти, 
от които се плашеше. Боеше се от него като от навик: вече 
не можеше без него (мисълта, че той ще се върне в Козилия, 
я изпълваше с ужас),  а  с него беше все по-трудно.  Какво 
пък, ако останеше завинаги в Ню Йорк? Нямаше да може 
вечно да го мъкне за ръкава, умирайки от страх дали ще се 
усмихне, докато го представя на някого, който беше важен 
за нея, или само мълчешком ще кимне с глава и ще се забие 
в първата полица с книги. На принцесата й се гадеше и от 
самата  мисъл,  че  в  този  случай  би  била  виновна  едно 
козилианско момиченце да остане без баща. Изпробвала го 
беше вече на свой гръб какво значи това.



С изключение на постелята й, не се разбираха много 
идеално  в  останалите  неща.  И  въпреки  аристократичния 
произход, което би трябвало да предполага известна степен 
безволие,  животът  беше  научил  принцесата  всичко  да 
зависи  от  нея  самата.  С  една  част  от  личността  си  беше 
енергична трийсет и девет годишна жена, чийто работен ден 
(ако това изискваше нейната непостоянна работа) траеше и 
по шестнайсет часа!  Каквото и да ставаше,  например,  тя, 
преди да заспи, всяка нощ прехвърляше стотина страници 
по  системата  за  бързо  диагонално  четене,  което  беше 
овладяла на специален шестмесечен курс. От двете страни 
на  кревата  й  лежаха  пакети  с  нови  издания  -  сега 
неотворени.  Козилианецът  напълно  я  изхвърли  от  добре 
отработения ритъм.

Когато  веднъж  му  обясни  начина  си  за  бързо 
фотографиране  на  съдържанието,  смеейки  се,  той  й 
противопостави системата си за спане между две страници.

- Имам напълно различен метод! - каза той. - Чета 
вероятно най-бавно в Европа...

Разказа й, че цял ден се наслаждава от мисълта как 
ще прекара вечерта на бутилка вино и някоя книга, за която 
копнее.  Чака  търпеливо  да  му  заспят  двете  Маи  и  се 
настанява в дълбокия кожен фотьойл с месингови копчета - 
някога  неприкосновено  място  на  баща  му!  Виното  му  е 
подръка,  разтворената  книга  -  в  скута.  По  прозоречните 
стъкла  се  плъзгат  надолу  капки  дъжд.  Време  сякаш 
създадено за четене! Но той не вдига книгата, не разгръща 
нейните страници... Тя с месеци лежи послушно под дланта 
му, а от нея е прочел може би най-много десетина реда. Това 
според него се нарича отлагане на удоволствието!

-  Но,  ето,  след известно време имам чувството,  че 
съм станал голям приятел с нейното съдържание! Сякаш ми 



е  преминало  в  кръвообращението,  станало  моя 
собственост...

Разказваше й,  че  в  Мимоза  кафенетата  се  затварят 
рано и затова пие сам у дома.

-  Все  повече  се  превръщаме  в  народ  от  битови 
алкохолици  -  понеже  човек  като  си  пие  сам,  няма  много 
вероятност някой да  го  издаде  за  шега  или невнимателна 
мисъл!  След  като  в  същото  време  и  чета,  книгите  ми  се 
смесват  с  виното  в  някакъв  фин  полусън.  Затова,  когато 
някой  ме  пита  чел  ли  съм  това  или  онова,  обикновено 
отговарям,  че не знам! Действително не знам.  Може и да 
съм чел, само че вече не си спомням!

- Това е защото живееш на един остров, където има 
много време! - противопостави му се Зое. - Но тук, в Ню 
Йорк, всяка седмица в списъка на бестселърите се намират 
най-малко трийсет книги.

- Може един град да бъде не знам си колко голям - 
каза той, - но от трийсет книги сигурно едва две може да си 
струва да се прочетат... Гениални творби се раждат веднъж 
на сто години!

- Имаш право - каза Зое, - но аз трябва да ги прочета 
всичките,  преди  да  открия  кои  две  са  гениални.  По 
системата  за  бързо  четене  прелиствам  двайсет  и  осем,  а 
двете останали чета бавно...

- Защо? - запита я той спокойно.
- Как защо?
- Защо четеш онези двайсет и осем? Защо веднага не 

пристъпиш към онези двете, които си струват?
- За да знам какво има в тях!
- Ако не са добри, какво те засягат?
- Но за тях се говори навсякъде... Какво да правя!
- Четеш ги, значи, за разговор?



- Не! - изкрещя тя. - Не за това!
-  За  какво  тогава?  -  попита  я  той  с  търпение  на 

учител.
Побесня от гняв:
-  Ти,  ти  нищо  не  разбираш!  Трябва  да  бъда 

информирана!
- А-а,  така ли...  -  каза той лениво и се вмъкна под 

завивките. - Ела!
Но тя не дойде.
Това  беше  първата  нощ,  когато  не  правиха  любов. 

Сутринта Зое имаше кръгове под очите. Чак до зори държа 
пръст на дупчицата в бента, през която едва не се изля море 
от  бяс.  Деструктивен  ориенталец!  Срина  продължително 
изгражданата й система, вероятно без дори и да забележи. 
Сега спокойно спи, докато тя кърпи съдраната шатра. Ухапа 
я. Повери му много, но все пак не всичко, за всеки случай! 
Нищо не му разказа за безгрижните джет-сет години, когато 
лудуваше,  мислейки  си,  че  никога  няма  да  я  стигнат 
четирийсетте.  Прочутата  й  енергия  вече  беше  почти 
изтощена. Младостта също. Ако искаше да се задържи на 
повърхността  на  обществения живот (от  който впрочем и 
живееше!), трябваше да запълни празнините в непълното си 
аристократично  образование.  Как  да  му  обясни,  че  е  в 
постоянен военен поход, точно като прадядо си, под който 
сменяли  и  по  осем  коня,  докато  без  отмора  обикалял 
бреговете  на  Козилия.  Всяко  ново,  непознато  име, 
подметнато случайно в разговор на масата, представляваше 
за  нея  опасност.  Това  вече  не  е  безкрайно  летуване; 
преместване от един на друг известен плаж със слънцето, 
което пътува заедно с големите боинги, когато е достатъчно 
да притежаваш само тяло с безукорен слънчев тен! Първите 
бели  и  първите  бръчици  -  не  само  онези  от  смеене!  - 



променяха и ролята на принцесата в обществото.  Все по-
рядко беше на ски, завързани за глисер, а все по-често на 
благотворителни  мероприятия  за  нещастните  деца, 
изоставените животни, гладните в Бангладеш, осакатените 
от  земетресенията...  Демонстрациите  на  дневен  и  нощен 
крем  на  фирмата  "Elizabeth  Arden",  от  които  имаше  най-
редовни приходи,  зависеше от  кожата й.  "Ако може една 
принцеса - можете и вие!" Но въпрос само на време е кога 
поканите  за  промоции  на  лосиони  и  дезодоранти  ще 
започнат да намаляват. Тогава трябва да бъде готова за нещо 
друго.  Нещо по-фино,  нещо,  което няма да може да бъде 
разядено от годините, които идват.

Принцесата  вече  си  осигуряваше  отстъплението, 
влизайки  в  света  на  висшата  мода.  Опита  от  вкуса  да 
създаде ново занятие. Професия  стилистка! "Новата мода 
се намира на улиците!" - стана неин девиз. "Трябва само да 
умееш да гледаш!" Лансира първото сако от черен плюш в 
комбинация с избелели дънки, и "Vogue" за тази авантюра й 
отдели  шест  цветни  страници,  под  голямо  заглавие: 
"Европейска  принцеса  облича  американците!"  Измисли  и 
носенето  на  шуби  от  визон  с  тенис-кецове.  Пренесе 
африкански амулети от сплетени косми от опашки на зебра 
и слон в Ню Йорк и ги обяви за накит на сезона 1972. Сега 
вече ги правят и от пластмасова жилка! Въведе в модата и 
прекалено  широките  мъжки  ризи,  вързани  с  вратовръзка 
през кръста, за да могат и най-самотните жени, жадуващи 
ласка, да добият впечатлението, че в стаята на любовника си 
са  навлекли  на  закуска  ризата  му  на  голо;  случайно 
откритие  от  една  сутрин  след  любов  с  Джеймс  Финч. 
Трябваше,  значи,  да  гледа,  работи,  учи,  чете,  подържа 
контакти с влиятелни хора, ако желае да остане в средата, 
към която  принадлежеше  по  рождение,  но  не  и  по  пари! 



Наистина,  предлагаха  й  да  възпитава  млади  тексаски, 
дъщери на нефтени магнати,  да ги обучава на етикеция и 
стилно държание, но отдели ли макар и само един сезон за 
Houston или Далас, в Ню Йорк ще я забравят. А който не 
съществува в Ню Йорк, не съществува никъде!

И сега един случаен козилианец застраши цялата й 
тактика. Спечели Роджър Шулман без никакво усилие, без 
да знае дори кой е той, отказа назначение, за което копнеят 
толкова  способни  и  енергични  хора,  сякаш  отказва 
предложено  питие,  показваше  постоянно  някаква  дръзка 
самоувереност, въпреки че живееше на края на света и беше 
дошъл  дотук  със  страшния  си  костюм,  който  при  всяко 
положение  би  трябвало  да  се  дезинфекцира...  А,  въпреки 
всичко,  предизвиква  неразбираема  нежност  и  нагон  да  го 
защитава, сякаш й е първият мъж в живота! Беше безсилна. 
Беше я яд на своето безсилие да се отърве от този сладък 
товар, който мъкне по нюйоркските салони и улици и който 
я възпрепятства да тича с пълна сила и да гълта онова, което 
й се предлага. Опита се да мисли за Арсен като за пастир - 
бивш поданик на предците й, но не й се удаде. Прекалено 
добре  познаваше  генеалогията  на  семейството  си,  за  да 
избяга в Гота Алманах. Всеки козилианец беше крал, а всяка 
козилианка - принцеса. По върховете на дългия разклонен 
корен  на  семейното  й  дърво,  се  намираха  обикновени 
разбойници и крадци на добитък.

- Боже, какво да правя? - прошепна и се вмъкна под 
завивката до спящия Арсен, чувствайки, че и против волята 
й зърната й набъбват.


