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Глава 1 
БЯЛОТО ПЕРО

Бялото перо стое ше забито в белия сняг, а Кало не 
спираше да мис ли за нея. 

Напоследък все по-рядко се измъкваше през ман-
сардния прозорец на стаята си, за да гледа изгрева. 
Среднощните разходки из покривите на град Румица 
продължаваха: особено сега, когато бебето на съседите 
ревеше по цяла нощ и Кало съвсем не можеше да спи. 

Януарските сут рини бяха студени, светлина-
та – мътна и безрадостна, а неговият приятел, бурята, 
злоупотребяваше с гостоприемството на небосвода 
вече цяла седмица.  

Но не и днес. Днес зората беше ясна и заснежена-
та улица „Вихрушка“ блестеше под лъчите ѝ. По фа-
садата на лимоненожълтата сграда, на чийто последен 
етаж се намираше домът на Кало, се спускаха вадички 
снежна вода. Керемидите по покрива бяха хлъзгави, но 
това не представляваше проблем за ловкото момче. То 
клечеше на пръс ти, без да губи баланс, и наблюдаваше 
необичайно голямото перо. Беше дълго цели три педи 
и нямаше как да е паднало от крилото на някой гълъб 
или заблуден гларус, отдалечил се от морето.

Може би някой бял орел бе долетял от насрещните 
върхове на Странджа и като в приказките бе бдял над 
Кало и неговите сънища. 

Да, първата му мисъл бе за орлови криле, такива, 
каквито е имал баща му – змеят Вихрен. Но беше невъз-
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можно перото да е от него. Баща му беше мъртъв. Кало 
бе сигурен в това, защото той самият остави убийцата 
му Рая да избяга. Не стигаше това, ами с нея изчезна и 
Йоана. За миг споменът преряза Кало през корема като 
нож. Вече година и половина от Йоана нямаше ни вест, 
ни кост. Изключение правеше единствено писмото, 
което бе пратила на майка си малко след изчезването 
си. Думите в него бяха утешителни и грижовни, но не 
можаха да погасят мъката на жената, която в един ден 
изгуби двете си дъщери. Защото Рая бе накарала Йоана 
да повярва, че ѝ е сес тра, но истината бе, че тя дори не 
беше човек, а чудовищна глава на древна ламя. 

Кало не остави мъката да го надвие. Появи се една 
отчаяна идея, но тя стопли душата му като огнище. Ко-
гато беше малък, майка му Ралица често слушаше пе-
сен, в която се пееше за момиче, превърнало се в бяла 
птица. Така то можело да посещава любимия си тайно 
от света. 

Кало наближаваше четиринайсет години и нямаше 
да вярва в подобни измис лици, ако самият той не беше 
доказателство, че създанията от приказките съществу-
ват. А се беше убедил с очите си, че не е единствен, 
когато преди година и половина се бе борил с каракон-
джули и устрели, бе срещнал необикновения Петел, 
носещ светлината в магическия си взор, и дори самата 
Йоана се бе оказала златна ябълка, способна да влияе 
на растенията. Кало не знаеше как Йоана може да се е 
преобразила в бяла птица, но не пречеше да се надява, 
че е станало именно това. 

Той взе бялото перо и се шмугна обрат но в стая-
та си през прозорчето. Отвори гардероба, коленичи и 
грижливо прибра перото в най-долния рафт при сините 
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маратонки, които отдавна му бяха умалели. Изглежда-
ха вехти и протрити, но за Кало бяха съкровище и той 
тайно ги пазеше. 

С удоволствие щеше да се отдаде на още спомени, 
но трябваше да бърза за училище.  

* * *

– Здрасти, Кало – тънкото гласче на Сиана се раз-
несе из първия етаж на основно училище „Странджа“. 

– Здравей – отвърна Кало с нотка на горчивина. 
Сиана стое ше в подножието на стълбите, водещи 

към класната им стая. Тя закуцука полека нагоре, за-
щото левият ѝ крак така и не се възстанови напълно 
след голямата буря, предизвикана от Кало на Младеж-
кия стадион, където тя скандираше за него и отбора му.  

Кало се затича по мозаечния под, като внимаваше 
да не отнесе малките ученици, влизащи в стаите си, и 
хвана Сиана за лакътя. 

– Дай да ти помогна.
– Благодаря – усмихна се широко съученичката му 

и сините ѝ очи грейнаха. 
Кало виновно наведе поглед. Двамата заизкачваха 

стълбите бавно. Влудяващо бавно. Сиана взе да обяс-
нява колко важна е оценката от контролното по мате-
матика, дето класната им – госпожа Вълкова, щяла да 
връща този час, защото краят на срока наближава и… 

Кало кимаше разбиращо и се стараеше да не трепе-
ри. Черната му коса настръхна. Силен бяс се надигаше 
в него всеки път щом тялото му искаше да хвърчи, а бе 
принудено да пълзи или стои неподвижно. За време-
то, в което се качваха, можеше да мине стълбите три 
пъти, нагоре и надолу. Но трябваше да се овладее, така 
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бе редно. Дължеше ѝ помощ та си. Врялата кръв, пре-
пускаща във вените му, бе малка жертва по пътя към 
изкуплението. 

От втория етаж се чуха крясъци и хилене. Момчеш-
ки гласове си разменяха обиди за забавление. Послед-
ва силен тропот и един шестокласник почти връхлетя 
върху Сиана. Кало я дръпна към себе си, а бягащият 
ученик само я чукна с рамо. Не спря дори за миг, фуче-
ше надолу и пръхтеше, а отгоре някой му се заканваше, 
че няма да го гони.

Кало постави ръката на Сиана върху парапета, 
обърна се рязко и се изстреля като снаряд. Тялото му 
полетя, освободено от всякакви окови. Дългите жилави 
мускули под широките му дрехи се стегнаха при при-
земяването. Вече не бе най-дребният сред връстниците 
си. Израснал с глава и половина, скоро щеше да бъде 
по-близо до младеж, отколкото до дете. 

След дългия скок се озова на една крачка пред бяга-
щия шестокласник. Сграбчи го здраво за ръката и след 
като го раздруса, заби гърба му в стената. 

– Какво… – объркано смотолеви нападнатото момче.
– Ще ти кажа какво – изръмжа Кало, – внимавай 

малко, като тичаш!
– К’во да направя, Дани ме гони – изхленчи шесто-

клас ни кът и хвана пръс тите на Кало, за да се откопчи.
– Щеше да блъснеш Сиана!
Шестокласникът бе раздрусан отново, но този път 

главата му издрънча в стената. Нямаше шанс да разтво-
ри хвата на Кало, затова заскимтя уплашено.  

– Кало, спокойно, нищо ми няма – викна момичето 
от стълбите. Няколко ученици от горния етаж се бяха 
надвесили и гледаха любопитно.


