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Още преди създаването на нашия свят във Вселената 
са съществували други светове. Един от тях е бил и все още 
е Меджиктауърс. Там живеят магьосниците както на 
Светлината, така и на Мрака. В Меджиктауърс имало 
пророчество, че един от най-силните черни магьосници на 
име Валтазар ще се провъзгласи за цар и ще влее хаос. 
Имало обаче лъч надежда. Валтазар ще се сдобие с двама 
синове, по-големият ще бъде белязан и ще върне мира, 
когато стане на двадесет години. Той няма да се справи сам 
с баща си, който ще е изоставил и него, и малкия му брат. 
Ще му помогнат брат му и приятелката му, за която по-
късно той ще разбере, че е истинската му любов. Момчето 
обаче ще изпълни целта си само и единствено когато 

престане да отрича съдбата си... 
 
Дерик вървеше към замъка, а изражението му показваше, че е твърдо решен да се бие на 

живот и смърт.  
- Пророчеството може да е за всеки – заяви той, когато малкият му брат за пореден път 

му подаде парчето пергамент. 
- Нима не разбираш, че то е за теб! Аз съм малкият брат, Алисия е приятелката ми, а 

ти...  
Джулиън замълча и тъкмо щеше да продължи, когато Алисия го прекъсна: 
- Той е спасителят. Доколкото ми е разказвал, има белег от стрела при сърцето. 
Дерик внезапно спря и се обърна към спътниците си. Пърстрите му очи святкаха бясно, 

ръцете му бяха стиснати в юмруци, а карамелената му на цвят коса, дълга почти до раменете, се 
вееше от вятъра около лицето му. 

- Това, че отивам да се боря с 
баща си заради болката, която 
причинява на народа, прави ли ме 
спасител? Той е тъмен магьосник, а аз – 
светъл, затова изобщо не си мислете, че 
ще избавя Меджиктауърс от мъките му. 
Истината е, че ще опитам, но не е 
сигурно, че ще се върна жив! – извика 
той. – Нима не разбирате, че ако 
наистина съм спасителят,  трябва 
задължително да победя татко, а не 
знам дали ще успея! 

- Дерик, ти току-що нарече баща 
си „татко”, а така казват на родителите си само децата, които наистина са привързани към тях – 
заяви Алисия, а в тона й се четеше въпрос. 

-  Вижте, той ме изостави, когато бях на осем, а Джулиън – на пет, но преди да го 
направи, той беше мил, добър и грижовен и най-важното бе, че не беше обсебен от желание за 
власт – обясни Дерик. – Не знам защо, но вярвам или поне се надявам, че у него е останало 
нещо добро. 

- Скоро ще разберем – обади се Джулиън. – Пристигнахме. 
Зад тях се извисяваше огромен замък. Беше черен, високите му кули изглеждаха 

плашещо, а пред портите стояха двадесетина стражи. 
- Стойте, какво искате? – извика единият от стражите.  



– Ако желаете да говорите с царя, трябва да ви сложим белезници, така повелява 
законът – обади се друг. 

- Добре! – кимна Дерик. 
Дерик, Джулиън и Алисия бяха въведени в огромна зала с дълъг червен килим и златен 

престол. На престола седеше човекът, когото Дерек и Джулиън помнеха ясно дори след 
дванадесет години. Това беше баща им. 

- Не е ли добре да коленичите? – попита с присмех в гласа Валтазар. – Трябва да ме 
почитате не само защото съм крал, но и защото съм ви баща – обърна се той към Дерик и 
Джулиън.  

- Не скланям глава пред никого, а и дванадесет години аз бях баща на Джулиън! – 
изкрещя Дерик. 

- Накарайте ги да коленичат! – извика Валтазар. – Не можете да използвате магия, 
защото руните, през които минава силата за заклинания, са оковани – обърна се той към 
затворниците. 

Появиха се двама стражи с бичове. Те удариха Джулиън и Алисия, които извикаха и 
паднаха на колене, а от раните, направени от бичовете, потече кръв. Стражите удариха и Дерик, 
но той остана на място, стискайки здраво зъби. 

- Я виж ти, белязаният е издръжлив, но дали ще понесе да гледа как се мъчат любимата 
и брат му! – изсмя се единият от стражите. 

Избутаха Дерик настрани. Той се опита да се освободи, но разбра, че няма да може. 
Стражите започнаха да бичуват Джулиън и Алисия, които се превиваха от болка. На Дерик му 
пречерня от ярост. Нямаше да позволи да се отнасят така с любимите му хора! На никого и 
никога!  

Той не разбра какво се случи и едва ли някога щеше да разбере. Усети как сърцето му 
започна да вибрира или по-скоро белегът на него. Оковите му паднаха, той скочи пред баща си 
и му изкрещя: 

- Край! Всичко свърши! Надявах се, че у теб е останало нещо добро, но не е. 
Махни се, върви си, този дворец е мой! 

В този момент усети как нещо се забива под гръдния му кош и последното, което видя, 
бе как баща му и войниците му напускат двореца.  

Дерик се събуди в някакво легло. Огледа се и видя Алисия, която превързваше раната 
му. Видя ризата си цялата окървавена и захвърлена на пода. 

- Готов ли си да станеш? Джулиън те чака в стаята за гости – попита Алисия. 
Дерик се изправи и си навлече 
окървавената риза.  
- Няма да стане – усмихна се 

Алисия и щракна с пръсти. Ризата на Дерик 
изчезна, а на нейно място се появи друга, 
елегантно закопчана и обагрена с червени шарки. 

- Ще те оставя да се оправиш, ще те 
чакам долу. 

- Алисия, може ли за момент? – попита 
Дерик. 

Тя кимна учудено. Дерик се доближи до 
нея, така че тя усещаше дъха му върху себе си. 
Той обхвана лицето й с шепи, наведе се към нея 
и я целуна. Щом се отдели от нея, Дерик й каза: 

- Благодаря ти за всичко, което 
направи за мен! 

- Каквото и да стане, ще съм до теб. Обещавам! – усмихна се отново Алисия.  
Дерик се наведе и пак я целуна. В този момент се чу глас: 
- Така значи, а! Събуждаш се и не слизаш да ме видиш само защото си зает да се 

целуваш с Алисия. Не е честно! 
- Джулиън! – извика зарадван Дерик. 
Отиде при малкия си брат и го прегърна. След това се обърна към Алисия и я попита: 



- Защо баща ми се 
отказа толкова лесно? 

- Защото ти, Дерик, повярва в 
себе си. Ти ни обичаше наистина 
много, а най-силната магия, която 
някога е съществувала и винаги ще 
съществува, е любовта. Именно тази 
любов ти помогна да осъзнаеш кой 
си. Този белег на сърцето ти не е 
просто белег, той притежава силата 
на любовта. Причината, поради 
която ти успя да се освободиш от 
оковите, е, че осъзна колко ни 
обичаш и колко много значим ние за 
теб – отвърна Алисия. – Ти най-
после престана да отричаш съдбата 
си. 

- Благодаря, благодаря 
и на двама ви! Наистина сте най-

ценното нещо, което имам на този свят. Най-после всичко е наред, ние спечелихме!  
Дерик прегърна Джулиън и Алисия и тримата останаха така още няколко минути, 

радвайки се на момента.  
 

 

 

 


