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თავი პირველი

ერთი კორონაცია მაინც თუ გინახავს, ესე იგი, ყველა 
გინახავს. ცოტა ცინიკურად ჟღერს, მით უფრო, რომ ის, 
ვინც მეფედ უნდა ეკურთხოს, შენი საუკეთესო მეგობარია, 
მისი ცოლი კი შენი უნებლიე საყვარელი. ყველგან ერთი და 
იგივე მეორდება: გულის გამაწვრილებელი აკომპანემენ-
ტის თანხლებით ნელა მიმავალი პროცესია, ჭრელ-ჭრელ, 
მოუხერხებელ სამოსში გამოპრანჭული დიდებულები, 
გუნდრუკის კმევა, საზეიმო სიტყვა, ლოცვა და ზარების 
რეკა. ეს რიტუალები მოსაწყენი და დამღლელია, მაგრამ 
ქორწილისა თუ საუნივერსიტეტო ხარისხის მინიჭების 
ცერემონიალის მსგავსად დასწრებასა და ყალბ ყურადღე-
ბას მოითხოვს. 

მაშ ასე, ლუკი და კორალი კაშფის მბრძანებლებად 
გამოაცხადეს. სხვათა შორის, ეს იმავე ტაძარში მოხდა, 
სადაც მე და ჩემი შეშლილი ძმა, იურტი, თითქმის სასიკ-
ვდილოდ შევებით ერთმანეთს... სამწუხაროდ, მხოლოდ  
„თითქმის“. როგორც ამბერის ერთადერთ (თუმცაღა არა-
ოფიციალურ) წარმომადგენელს, ფეხზე დასადგომი, საპა-
ტიო ადგილი მერგო რინგის სიახლოვეს. ამიტომაც გარ-
შემო მყოფნი ხშირად აჩერებდნენ ჩემზე მზერას და მეც 
იძულებული ვიყავი, ვითარების შესაფერისი სახით ვმდგა-
რიყავი. მართალია, რენდომს ჩემი სტატუსი დამტკიცე-
ბული არ ჰქონდა, მაგრამ მაინც განრისხდებოდა, თუკი 
ჩემი ქცევა პროტოკოლით გათვალისწინებულ ნორმებს 
გასცდებოდა.

ასე რომ, როცა ყველაფერი დამთავრდა, ფეხებს ძლივ-
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სღა დავათრევდი, კისერი გაშეშებული მქონდა და ჩემს 
ჭრელ ტანსაცმელში ოფლად ვიღვრებოდი. რას იზამ, ასე-
თია შოუბიზნესი. არადა, სხვანაირად არ გამოდიოდა: მე 
და ლუკს ბევრი ჭირი და ლხინი გამოგვივლია ერთად — 
არაერთხელ შევბმივართ ერთმანეთს ხმალდახმალ; ვინ 
იცის, რამდენი გვიხეტიალია სამხატვრო გალერეებსა თუ 
ანარეკლებში... ამ ყველაფერს ვიხსენებდი და ვფიქრობდი, 
როგორი გახდებოდა ლუკი გვირგვინის მორგების შემ-
დეგ? მსგავსმა კაზუსმა ბიძაჩემი რენდომი, უდარდელი 
მუსიკოსი და მაწანწალა, ბრძენ და პატივცემულ მონარ-
ქად აქცია (თუმცა მისი უწინდელი თვისებების შესახებ 
მხოლოდ ნათესავებისგან მსმენია). დიდი იმედი მქონდა, 
რომ ლუკი ასე ძლიერ არ შეიცვლებოდა. ის ხომ არაფ-
რით ჰგავდა რენდომს და ასაკითაც ბევრად ახალგაზ-
რდა იყო. ასაკთან ერთად კი ყველა იცვლება. ეს ბუნებრი-
ვია. მეც ის აღარ ვარ, რაც წლების წინ ვიყავი... და არც ის 
ვარ, რაც ვიყავი გუშინ. ღვთისმსახურების დასრულები-
სას, კორალმა ფარულად ბარათის გადმოცემა მოახერხა, 
რომელშიც შეხვედრას მთხოვდა. ბარათში პაემნის დროც 
იყო მითითებული და შეხვედრის ადგილის მიმანიშნებელი 
პატარა რუკაც ეხატა. ერთმანეთს საღამოს, სასახლის ერთ 
მივარდნილ ოთახში შევხვდით. სწორედ მაშინ გავიგე, რომ 
ლუკი და კორალი, ჯასრასა და ბეგმელთა შორის არსე-
ბული დიპლომატიური შეთანხმების შესაბამისად, ჯერ 
კიდევ ბავშვობაში დააქორწინეს. პოლიტიკური გეგმების 
ჩაშლის შემდეგ ქორწინების შესახებ ყველამ დაივიწყა, მაგ-
რამ ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა ეს ამბავი კვლავ წინა 
პლანზე წამოსწია. ცოლ-ქმარს მრავალი წელი არ ენახა 
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ერთმანეთი, მაგრამ ოფიციალური ჩანაწერების მიხედვით 
პრინცს მეუღლე ჰყავდა... ყოველ შემთხვევაში მანამ, სანამ 
ეს კავშირი არ გაუქმდებოდა. ამიტომაც კორალი ლუკთან 
ერთად უნდა ასულიყო ტახტზე, თუკი ამაში კაშფა რაიმე 
ხეირს ნახავდა.

ხეირი კი უდავოდ იყო: საქმე ერენიორს ეხებოდა. ბეგ-
მელი ბანოვნის კაშფის ტახტზე ასვლა საგრძნობლად გან-
მუხტავდა უცხო მიწების დაპყრობით გამოწვეულ დაძა-
ბულობას. ყოველ შემთხვევაში, კორალის თქმით, ასე 
ივარაუდა ჯასრამ... და ლუკიც დაითანხმა — მით უმეტეს, 
რომ ამბერის მხრიდან გარანტიები და ოქროს წრის კავ-
შირი აღარ არსებობდა. 

კორალს ჩავეხუტე. თავს ცუდად გრძნობდა, მიუხე-
დავად იმისა, რომ ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტა-
ცია საოცრად სწრაფად მიმდინარეობდა. მას მარჯვენა 
თვალზე შავი სახვევი ეკეთა და საგრძნობლად კრთებოდა, 
როცა სახესთან შემთხვევით ხელს მივუტანდი, ან როცა 
დიდხანს ვუყურებდი. წარმოდგენაც არ მქონდა, რატომ 
ჩაუსვა დვორკინმა დაკარგული თვალის ადგილას მართ-
ლმსაჯულების ქვა. იქნებ კორალში საკმაო ძალა დაინახა 
იმისათვის, რომ ლაბირინთისა და ლოგრუსის ზეწოლისთ-
ვის გაეძლო. ასეთ საქმეებში დიდად ჩახედული არ ვიყავი. 
ჩვენმა ბოლო შეხვედრებმა დამარწმუნა, რომ გრძნე-
ული ჯუჯა საღ ჭკუაზე იყო. თუმცა ეს სულაც არ ჰფენდა 
ნათელს ამ ბებერი ბრძენკაცის ქმედებების ფარულ არსს.

— თავს როგორ გრძნობ? — ვკითხე ბოლოს.
— ძალიან უცნაურად, — მომიგო, — არ მტკივა... არა. 

მაგრამ ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ვიღაცას კარტით 
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ვუკავშირდებოდე. მუდამ ასე ვარ, არადა, არსად წასვლას 
არ ვაპირებ და არავის ველაპარაკები. ისე ვარ, თითქოს ღია 
კარში ვიდგე, ძალები კი ჩემ გვერდით და ჩემში გადი-გამო-
დიოდნენ.

უეცრად თითქოს დავპატარავდი და ჩემი ჯადოსნური 
ბეჭდის შუაგულში აღმოვჩნდი. ვეებერთელა წრეში გაჭი-
მული წითელი ლითონის ძაფები ჩემი გადასახედიდან 
ობობას ქსელს ჰგავდა. ერთ-ერთი ძაფი ელვარებდა და 
ფეთქავდა. კი, ეს ძარღვი შორეულ ანარეკლში დაბუდე-
ბულ დიდებულ ძალას უკავშირდებოდა — ძალას, რომე-
ლიც ყველაფრის შესამოწმებლად წამადგებოდა. 

მერე კი, ავდექი და ბეჭედი ფრთხილად სახესთან მივუ-
ტანე — იმ ადგილთან, სადაც, თვალის ფოსოში, სახვე-
ვის ქვეშ მართლმსაჯულების ქვა იმალებოდა. სანამ ძალთა 
წირს ვჭიმავდი, წინააღმდეგობა არ მიგრძნია — მერე კი წინ 
ცეცხლოვანი კედელი აღიმართა. წირი ცეცხლში გავატარე 
და წინაღობაც გაძლიერდა — ჩემ მიერ გაგზავნილი მუხტი 
შენელდა და ბოლოს სულ გაჩერდა. უფსკრულის პირას 
ჰაერში დავლივლივებდი. ეს ქვის მომართვის პროცესი 
არ იყო და, სანამ საქმეში სხვა ძალები მონაწილეობდნენ, 
ლაბირინთის გამოძახება არ მინდოდა. ცოტა კიდევ წავიწიე 
წინ და საშინელი, ენერგიის გამომცლელი სიცივე ვიგრძენი.

თუმცა ენერგია მე კი არა, ჩემ მიერ მართულ ძალას 
ეცლებოდა. ამიტომაც წინ წავედი და მუქ, შინდისფერ ბინ-
დში სუსტი ნათება დავინახე. კიდევ უფრო მივუახლოვდი 
და ნათელი წერტილი სამგანზომილებიან, ბუნდოვნად 
ნაცნობ ობიექტად გადაიქცა... მამაჩემის აღწერის მიხედ-
ვით, სწორედ ასე გამოიყურებოდა ის გზა, რომელიც მარ-
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თლმსაჯულების ქვის მოსარგებად უნდა გაგევლო. ერთი 
სიტყვით, მართლმსაჯულების ქვაში ვიყავი და ვერ გადამეწ-
ყვიტა, ბოლომდე ვზიარებოდი თუ არა მის საიდუმლოს.

— მეტად აღარ შეხვიდე, — გავიგონე უცხო ხმა, თუმცა 
სიტყვებს კორალი წარმოთქვამდა. ის თითქოს ტრანსში 
იყო, — უმაღლესი განდობითვის მზად არა ხარ.

საცეცი უკან წავიღე, რადგან არ მინდოდა გზაზე 
ვინმე გადამღობებოდა. ლოგრუსის სახედველმა, რომე-
ლიც ამბერში მომხდარი უკანასკნელი მოვლენების შემ-
დეგ მუდამ მომარჯვებული მქონდა, დავინახე, რომ კორალი 
მთლიანად ლაბირინთის უმაღლესი ვერსიით იყო გარემო-
ცული და გამსჭვალული. 

— რატომ? — ვკითხე, მაგრამ არავინ მიპასუხა.
კორალი შეკრთა, თავი გაიქნია და დაბნეული მომა-

ჩერდა.
— რა მოხდა? — მკითხა გაკვირვებულმა.
— ჩაგთვლიმა, — მივუგე, — ან რა არის გასაკვირი! 

დვორკინის ოპერაციამ და მანამდელმა განსაცდელმა 
თავისი საქმე გააკეთა...

კორალმა დაამთქნარა და საწოლზე გულაღმა დაენარ-
ცხა.

— ჰო, — მითხრა და მართლა დაიძინა.
ტანსაცმელი გავიხადე და გვერდით მივუწექი. საბანი 

მასაც დავაფარე და მეც გადავიფარე. გვარიანად დაღლილი 
ვიყავი და მხოლოდ ის მინდოდა, ვინმე ჩამხუტებოდა.

რამდენ ხანს მეძინა, არ ვიცი. სიზმრები არ მასვენებდ-
ნენ — ადამიანები, ცხოველები და დემონები მევლინებოდ-
ნენ და ჩემთან შეხვედრა არც ერთს არ უხაროდა. იწვოდა 
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ტყეები, ირყეოდა და ირღვეოდა მიწა, ვეებერთელა ტალ-
ღები ნაპირს ასკდებოდა, მთვარე სისხლისგან იცლებოდა 
და გოდებას მიჰქონდა ყურთასმენა. 

ვიღაცამ ჩემი სახელი წამოიძახა...  
ძლიერი ქარი დარაბებს გლეჯდა. ბოლოს ერთმა ფრთამ 

ფანჯარა შემოანგრია და ოთახში შემოვარდა. მერე სიზ-
მარში ერთი მხეცი შემოვიდა, ფეხებთან დამიწვა და ისევ 
დამიძახა. ოთახი შეზანზარდა და კალიფორნიული მიწისძ-
ვრები გამახსენა. ქარის ღმუილი ღრიალში გადაიზარდა და 
გარედან საშინელი გრუხუნი მომესმა — გეგონებოდა, ხეები 
ეცემა და კოშკები ინგრევაო.

— მერლინ, საუალის სახლეულის პრინცო, ქაოსის 
პრინცო, ადექი! — მიხმო მხეცმა.

მეოთხე თუ მეხუთე დაძახების შემდეგ ისე მომარ-
ტყა, მივხვდი — ეს ყველაფერი სიზმარში კი არა, ცხადში 
ხდებოდა. გარედან გამყინავი ყმუილი შემომესმა. გარეთ 
დროდადრო ელავდა და ამ ელვას მეხის გუგუნი გასდევდა 
ფონად.

სანამ გავინძრეოდი და თვალებს გავახელდი, მაგიურ 
დამცავ გარსში გავეხვიე. ხმები უკვე ცხადად მესმოდა. ჩემს 
ფერხთით მწოლი მხეციც რეალური იყო.

— მერლინ, მერლინ. ადექი, მერლინ, — კვლავ მითხრა 
მან. გრძელდრუნჩიანი, ყურებწაწვეტებული არსება იყო. 
ვეება ეშვები, ბასრი კლანჭები და გვერდებზე შემოწყო-
ბილი მომწვანო-მოვერცხლისფრო ფრთები ჰქონდა. გამო-
მეტყველების მიხედვით ვერ გაიგებდი — მიღიმოდა თუ 
ტკივილისგან იმანჭებოდა.

— გაიღვიძე, ქაოსის მბრძანებელო!
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— გრილ, შენ ხარ? — იგი მუდამ ერთგულად ემსახურე-
ბოდა ჩვენს ოჯახს ქაოსის კარზე.

— კი, მბრძანებელო, — მომიგო გრილმა, — სწორედ ის 
ვარ, ვინც მოცეკვავე ძვლებით თამაშს გასწავლიდა სიყრ-
მეში.

— დალახვროს ეშმაკმა!
— გართობას წინ საქმე უნდა უსწრებდეს, მბრძანე-

ბელო. შავ ძაფს გამოვყევი და საშინელი გზა გამოვიარე, 
რომ შენთვის მეხმო.

— უზარმაზარი ძალისხმევის გარეშე ძაფი ასეთ მან-
ძილზე არ იბმება, — ვუთხარი, — ზოგჯერ შეიძლება ძალის-
ხმევამაც არ გაჭრას. თუ შეიცვალა რამე?

— ამჟამად ეს ბევრად იოლია, — მიპასუხა გრილმა.
— რატომ?
— მის უდიდებულესობა საუალს, ქაოსის მეფეს ამაღამ 

წყვდიადის მამამთავრებთან სძინავს. მეც იმიტომ გამომგ-
ზავნეს, რომ ცერემონიაზე მიგიყვანო.

— ახლავე მივდივართ?
— ახლავე.
— კი, რა თქმა უნდა... ოღონდ მაცადე, ჩავიცვა. მაინც, 

როგორ მოხდა ეს?
— წვრილმანები ჩემთვის არ გაუნდიათ. თუმცა არავის-

თვის საიდუმლო არაა, რომ მეფეს ჯანმრთელობა შერყე-
ული ჰქონდა.

— წერილი უნდა დავტოვო.
მხეცმა თავი დამიქნია:
— იმედია, უსტარი მოკლე იქნება.
— კი. 
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მაგიდიდან პერგამენტის ნაგლეჯი ავიღე და დავწერე: 
„კორალ, ოჯახის საქმეებზე უნდა წავიდე. შეგეხმიანები“. 
ბარათი მძინარე კორალს ხელთან დავუდე და მხეცს 

მივუბრუნდი:
— ესეც ასე! ახლა რა უნდა ვქნათ?
— ზურგზე შემაჯექი და წაგიყვან, პრინცო მერლინ, 

როგორც ოდესღაც დამყავდი ხოლმე. 
თავი დავუქნიე და ბავშვობის მოგონებებში გადა-

ვეშვი. გრილი, ისევე, როგორც დემონთა უმეტესობა, უაღ-
რესად ძლიერი იყო. გამახსენდა, როგორ ვთამაშობდით 
დიდი ზღვრის უფსკრულის პირას და როგორ დავძრწო-
დით წყვდიადში: საძვალეებში, მღვიმეებში, სისხლით მორ-
წყულ ბრძოლის ველებზე, დანგრეულ ტაძრებში, მკვდარი 
ჯადოქრების სასახლეებში და პატარ-პატარა კერძო ჯოჯო-
ხეთებში. მგონი, თამაში დემონებთან უფრო მიხაროდა, 
ვიდრე დედაჩემისა თუ მისი ქმრის ნათესავებთან. ჩემი 
ქაოსისეული გარეგნობაც კი დემონისა იყო. 

გრილმა გარეგნობა შეიცვალა და კუთხეში მდგარი 
სავარძელი გადასანსლა, რომ მასა მომატებოდა და ჩემი 
გაბარიტების შესაფერისი გამხდარიყო. ზურგზე რომ შევა-
ცოცდი, წამოიძახა:

— ოჰ, მერლინ, ეს რა ჯადო გაქვს თან?
— დამორჩილებით ვიმორჩილებ, მაგრამ მისი არსი 

ბოლომდე არ შემიცვნია, მივუგე, — სულ ახალთახალი 
შენაძენია. რას გრძნობ?

— სიცხეს, სიცივეს და უცნაური მუსიკა მესმის... — 
მიპასუხა გრილმა, — ყველა მხრიდან... შეცვლილი ხარ.




