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и нейният изумителен летящ кон

Íякога, много отдавна, живяла Брадаманте – най-смелата жена в 

цяла Франция. Имала славата на силен и безстрашен воин и яздела 

великолепен летящ кон – магическо създание с глава, нокти и криле 

на орел. Освен това девойката умело си служела със своето вълшебно копие, 

което поваляло всеки злодей, дръзнал да се бие нечестно. Брадаманте въртяла 

меча толкова свирепо, че само истински храбрец се осмелявал да я предизвика.

Веднъж на бойното поле Брадаманте се озовала редом до двама младе-

жи – Мелисо и Руджеро. Мелисо бил силен и самоотвержен, но само Руджеро 

можел да се мери по бойни умения с Брадаманте. Двамата се сражавали дни 

наред рамо до рамо, влюбили се и решили да се оженят.

Родителите на Брадаманте обаче искали да я омъжат за заможен благо-

родник, а не за воин. Въпреки молбите є, те отказали да дадат своята благо-

словия за брак с Руджеро, с чието семейство освен това имали стара вражда. 

Накрая Брадаманте твърдо заявила, че ще се омъжи само за този, който може 
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да я победи в пряк двубой. Ако родителите є можели да намерят такъв бла-

городник, тя щяла да стане негова съпруга. Те се съгласили, а девойката била 

сигурна, че в цялото кралство нямало благородник, който да се мери с нея. 

Непрекъснато се явявали кандидати за ръката є, сред които бил и Риналдо 

– син на могъщия магьосник Атлант, но всички си тръгвали победени. Брада-

манте поваляла съперниците си с един-единствен замах с меча. За огромно 

разочарование на родителите є, хитрият є план успял.

Единствено Руджеро преодолял предизвикателството, както очаквала и 

Брадаманте. Родителите є трябвало да отстъпят и да дадат благословията 

си за брак. Двете семейства се помирили и след изпълнен с веселие сватбен 
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ден Брадаманте и Руджеро били убедени, че ще живеят щастливо до края на 

дните си. За съжаление, не било писано да бъде така.

Магьосникът Атлант се вбесил, че Брадаманте е отказала предложе-

нието за брак на сина му, и се заклел да отмъсти. Когато Брадаманте и Ру-

джеро си тръгвали от сватбеното тържество, злодеят призовал магически 

вятър, с който отвлякъл Руджеро и го захвърлил в своя омагьосан замък. Той 

се намирал далече, на върха на висока планина, и бил направен от блестящо 

стъкло. Замъкът бил осеян с капани и илюзии, заложени от магьосника, за да 

объркат всеки нежелан гост.

– Вече никога няма да бъдат заедно – злорадствал Атлант.

Той обаче не подозирал колко смела е Брадаманте. Тя проследила Руджеро 

на гърба на верния си летящ кон, влетяла през стъклените стени с омагьо-

саното си копие и го освободила.

Атлант ги видял да се качват на коня и го обзела ярост. Направил най-

сил ното си заклинание и верният кон хвърлил Брадаманте от гърба си и 

сграбчил Руджеро в ноктите си. А после, за ужас на младата му съпруга, се 

издигнал високо в небето.

Руджеро се съпротивлявал, но конят не го пуснал, докато не се приземил 

на непознат остров насред морето, който принадлежал на красивата, но зла 

вещица Алцина. Тя имала ужасния навик да превръща нищо неподозиращи-

те си посетители в камъни, дървета, потоци и диви зверове.

Докато се оглеждал наоколо, изпадналият в отчаяние Руджеро с изне-

нада дочул един храст мирта да говори.

– Пази се, пази се – предупредил го той. – Спасявай се, преди да е стана-

ло късно, младежо. Злата Алцина ще се влюби в теб, ще те омае със своята 

красота и чар, но скоро след това ще є омръзнеш. Тогава ще те превърне в 

част от своя остров. Мнозина ги сполетя тази участ. И на теб няма да ти 

се размине, помни ми думите. Някога аз бях славният рицар Астолфо, а виж 

ме сега. Единствената ти надежда е да откриеш урната, в която се крие 

нейната магия, и да я унищожиш.
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Руджеро не се вслушал в предупреждението на Астолфо и продължил по 

пътя си. Когато зърнал Алцина, злочестият момък незабавно попаднал в плен 

на магията є. И напълно забравил Брадаманте.

В това време безстрашната му съпруга крояла планове как да го спаси. 

Отишла за помощ при верния му другар Мелисо. Когато му показала посока-

та, в която отлетял конят, той се досетил, че се е отправил към острова 

на Алцина, за който бил чувал от други рицари. Затова взел вълшебния си 

пръстен, който позволявал на носещия го да вижда отвъд измамите и зак-

линанията. През това време Брадаманте се преоблякла като мъж в бойни 

доспехи. Стигнали до острова с лодка.

Когато пристигнали, храстът Астолфо ги предупредил за грозящата 

ги опасност точно както бил предупредил Руджеро. Брадаманте и Мелисо 

го изслушали внимателно и намислили план как да надделеят над Алцина. 

Отишли в замъка на красивата вещица и я видели с Руджеро, седнали един 

до друг на тронове. Зад тях бълбукала урна – източникът на магията на Ал-

цина. Мелисо и предрешената като мъж Брадаманте се представили за мла-

дежи, дошли да се състезават за ръката на Алцина. Брадаманте се надявала, 

че съпругът є ще разпознае гласа є, но с изумление открила, че той е изцяло в 

плен на обаянието на коварната вещица и е забравил нея, сватбения им ден 

и предишния си живот.

Алцина се надсмяла над посетителите.

– Вече имам най-добрия мъж на света – рекла тя. – Нямам нужда от още 

ухажори. Макар че ставате за камъни.

Тя понечила да ги омагьоса, но Брадаманте и Мелисо успели да избягат. 

Вече били убедени, че единственият начин да се справят с вещицата бил да 

унищожат магията є. Дебнали я цял ден, но където и да отидела, Алцина 

навсякъде носела урната със себе си. Разбрали, че трябва да я разсеят, но как?

Най-накрая Мелисо успял да издебне Руджеро сам и му разказал всичко: 

за злата магия на Алцина и какво се е случило с всеки рицар, попаднал на ос-

трова є, за любовта му към младата му съпруга.
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Първоначално Руджеро не му повярвал.

– Ако се опитваш да ме подлъжеш да си тръгна – извикал той, – няма да 

успееш. Обичам Алцина от цялото си сърце и тя също ме обича. Ще остана 

тук завинаги. Не можеш да ми попречиш!

За да го вразуми, Мелисо свалил вълшебния си пръстен и го надянал на 

пръста на своя приятел, за да прозре сам истината. Наместо чуден остров 

с ромолящи поточета и китни хълмчета, Руджеро видял камениста пустош, 
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населена със страховити чудовища. В същия миг се освободил от заклинание-

то и си спомнил за Брадаманте и колко силно я обича.

– Трябва да отвлечеш вниманието на Алцина – рекъл Мелисо на Рудже-

ро. – С Брадаманте имаме план как да я сразим.

Руджеро се върнал в тронната зала при Алцина. Тя седяла на трона си и 

дори не подозирала, че Брадаманте се крие зад една статуя. Руджеро се обър-

нал към вещицата и є казал право в очите:

– Не те обичам и искам да си тръгна!

Алцина избухнала гневно. Използвайки най-мощните си заклинания, тя 

призовала всеки джин и дух, които могла, за да го спре. Брадаманте изскочила 

иззад статуята и се хвърлила да защити Руджеро. Отбивала магическите 

проклятия и със стотици бързи и точни замахвания на меча сразила всички 

чудовища, призовани от Алцина.

Брадаманте с вик се хвърлила зад трона на вещицата и с мълниеносен 

удар разбила урната на милион парченца. Замъкът на мига се превърнал в 

прах. Земята се разтворила с тътен и погълнала Алцина – и островът бил 

освободен от злите сили. Руджеро и Брадаманте се хвърлили в обятията си.

Оставало да извършат само още едно добро дело, преди да си тръгнат: 

да превърнат скалите, дърветата, потоците и дивите зверове от острова 

в хората, които са били някога. Сред тях били и Астолфо, храстът мирта, 

и неговият син Оберто, превърнат в свиреп пещерен лъв. Хората вече мо-

жели да се върнат при семействата си. Брадаманте и Руджеро се сбогували 

с всички, скочили на гърба на летящия кон и се понесли към дома, където ги 

очаквал живот, изпълнен с щастие и приключения.




