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 Имало едно време едно кралство на име Адрая. 
То било управлявано от най-разумната жена на тези 
земи – кралица Мери, а мъжът й – крал Джон от 
фамилията Уинчестър, макар и леко избухлив, все още 
бил добър и справедлив. Двамата имали двама синове – 
принц Бенджамин бил на двадесет и четири, а принц 
Томас – на двадесет и една. Те били в изключително 
добри отношения и изучавали заедно изкуството да 
бъдеш крал, надявайки се баща им да избере най-
достойния си наследник. 
 Един ден кралицата се разболяла. Легнала на 

легло и не могла да стане. Лечители от цялото кралство идвали да я лекуват, но никой 
не разбрал какво й е. След седем дни в двореца се появил странник с думите: 
 - Кралю мой, аз знам какво й е на жена ти и няма да е лесно да я излекуваш. 
Болестта се нарича „проклятието на демона”. Единственият лек е билката ангелско 
перо, която расте само в градината на моя приятел Люк от фамилията Новак. Неговата 
резиденция се намира на два дни път от тук, но аз не мога да отида, твърде стар съм. За 
беда Люк би дал от билката само на мен, така че позволи да ти дам тази огърлица от 
миди, която приятелят ми би разпознал. Но внимавай, на кралицата не й остават много 
дни – трябва до залез слънце на шестнадесетия ден да изпие отвара от ангелско перо и 
жълти ябълки. 
 - Страннико, ако си прав, ще те възнаградя прещедро. Още утре заран ще пратя 
синовете си в търсене на нещата, необходими за отварата. Ако ме лъжеш, ще взема 
главата ти. Ясен ли съм? 
 - Пределно ясен, Ваше Величество – с поклон излязъл странникът.  

Джон повикал синовете си: 
 -Деца мои, както знаете, майка ви е тежко болна. Единственият начин да я 
спасим е да й се приготви специална отвара, за чиито съставки трябва да се пътува 
няколко дни. Бен, ти потегли по главния път и на разклонението свий вдясно и пътувай, 
докато не стигнеш резиденцията на фамилията Новак. Там търси Люк и му предай това 
с молба за малко ангелско перо. Той ще разбере за какво говоря – казал кралят, 
подавайки огърлицата на по-големия си син. 
 - Няма да те разочаровам, татко. Тръгвам утре сутрин – рекъл принц Бен. 
 - Татко, а мен защо ме повика? – попитал Том. 
 - Ти, сине, трябва да свиеш вляво и да стигнеш до Градината на овощарите. 
Намери жълти ябълки. Трябва да са жълти, за да се получи отварата – отговорил баща 
им. 
 - Добре, татко. Утре заран ще потегля с брат си. 
 - Добре, момчета. Отивайте да се подготвите. 
 Бен и Том отишли в стаите си и се приготвили за път.  

На следващия ден преди изгрев слънце двамата потеглили по главния път. Не 
след дълго стигнали разклонението и се сбогували: 
 - Довиждане, братко. Нека след точно четири дни се срещнем тук – рекъл принц 
Бенджамин. 



 

 

 - Довиждане и лек път, братко. След четири дни тук – потвърдил принц Томас и 
потеглил по левия път, а брат му – по десния. 
 Пътят отвел принц Бенджамин в малко градче, където бързо си намерил 
страноприемница. Там хапнал и легнал да спи, готов да продължи похода си на 
следващия ден. Следващата сутрин тръгнал още по-рано и ходил около седем часа, 
докато стигнал до резиденцията. 
 Дворец би била по-подходяща дума за постройката, намираща се пред младия 
принц. Дебели дървени порти с изящна дърворезба украсявали стената, направена от 
тъмен камък. Прозорците били високи и кристално чисти, а по стената и по рамките им 
се виели прекрасни цветя. Без да се двоуми, младият принц почукал на вратата. 
Отворила му една слугиня. Щом видяла дрехите му, тя се поклонила и се обърнала към 
него с думите: 
 - Ваше Височество, как мога да съм ви от полза? 
 - Търся Люк от фамилията Новак, казаха ми, че може да бъде намерен тук.  
 Преди момичето да успее да отговори, отнякъде из двореца се чул глас: 
 - Хана, доведи принца във всекидневната, ако обичаш! 
 - Веднага, господарю Люк! – казала прислужницата. – Последвайте ме, Ваше 
Височество! 
 Щом влезли в стаята, слугинята излязла, оставяйки принца и стопанина на 
имението сами. Люк се поклонил и рекъл: 
 - Ваше Височество, с какво мога да ви помогна? 
 - Моля Ви, това е Вашият дом. Честта е моя – поклонил се принц Бен. – Тук съм 
по неотложен въпрос. Моята майка - кралица Мери - е тежко болна и баща ми заръча да 
дойда тук, да Ви дам това и да Ви помоля за малко ангелско перо – казал той, 
подавайки огърлицата.  

Люк Новак погледнал огърлицата, намръщил се леко, но казал: 
 - Принце, за мен ще е чест да Ви дам от моята чудотворна билка, ала тя е трудна 
за вадене от почвата. Ако бихте се заели да я изкарате от земята, Ваша е. Ако ли не, не 
мога да Ви помогна – простичко казал собственикът на имота и след като Бен се 
съгласил, Люк го завел до градината, където се намирала билката, и го оставил. 
 Час по късно принцът нямал никакъв успех с взимането на ангелското перо, 
когато се сетил, че има една мида от огърлицата в себе си. Извадил я и загребал от 
пръстта с нея. Не след дълго успял да извади билката. Доволен от работата си, принцът 
благодарил и тръгнал към брат си. 
 Пътят отвел принц Томас до овощните градини още първия ден, но и той 
трябвало да се потруди – копал, плевил, събирал листа и берял плодове заедно с 
овощарите. Там харесал едно много лъчезарно момиче, което решил да заведе в 
двореца със себе си. Три дни по-късно най-сетне той взел ябълките и потеглил към брат 
си. 

Двамата братя се пресрещнали точно навреме на уговореното място и след 
кратка почивка потеглили към двореца. Щом се прибрали, те отишли при баща си и му 

дали съставките. Крал Джон извикал странника, чието име било 
Азел. Азел направил отварата, която за нула време вдигнала на 
крака кралица Мери.  

Щом се оправила, тя поискала да разбере какво се е 
случило със синовете й по време на похода им. Пръв разказал 
Бенджамин за своите премеждия с Люк от фамилията Новак. 
След него Томас разказал за своите неволи и ги представил на 
момичето, вече негова годеница, чието име било Джесика. 
Накрая майка им казала: 



 

 

 - Вие сте изпълнили задачите си добре и смятам, че сте готови за крале, и 
понеже кралството е толкова голямо, предлагам да направим нещо необичайно. Нека 
разделим кралството на две части – Северна Адрая и Южна Адрая. Нека Бенджамин 
вземе Северна Адрая, защото там има нужда от по-дипломатичен крал. Томас ще 
получи Южна Адрая, където се изисква по-трудолюбив владетел.  
 Всички се съгласили и след два месеца Мери и Джон се отказали от трона и се 
преместили да живеят като обикновени хора, а братята, макар и разделени от 
границата, не спрели да комуникират и благодарение на тяхното управление Адрая 
достигнала своя Златен век. 


