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Несправедливостите
на света
– Надявам се, че никой няма против засега да сваля това
нещо? – Орсо захвърли короната си. Златото проблесна под
един прашен пролетен лъч, докато короната се завъртя в кръг.
– Тази проклетия ми протри главата.
Той разтри болезнените места, които диадемата беше оставила над слепоочията му. В това се криеше някаква метафора
– тежестта на властта и на короната. Но членовете на неговият
Висш съвет без съмнение вече бяха чували всичко това и преди.
В мига, в който той седна, те дръпнаха столовете си, трепнаха от болка, когато старите им гърбове се превиха, изсумтяха, щом старите им задници се наместиха върху твърдото
дърво, и замърмориха под нос, докато изпъваха старите си колене под несигурно клатещите се купчини с документи върху
масата.
– Къде е главният инспектор? – попита някой и кимна към
един празен стол.
– Проблеми с пикочния мехур.
Последва хор от пъшкания.
– Мъжът може да спечели хиляди битки. – Лорд маршал
Бринт повъртя женския пръстен върху средния си пръст и се
вторачи в празното пространство, сякаш беше видял там вражеска армия. – Но накрая не може да победи собствения си
пикочен мехур.
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Тъй като беше по-млад от всички останали в стаята с трийсетина години, Орсо нареждаше пикочния мехур сред наймалко интересните си органи.
– Преди да започнем, трябва да обсъдим един въпрос –
обяви той.
Всички погледи се насочиха към него. Единственото изключение беше Баяз, който седеше в другия край на масата. Легендарният магьосник продължаваше да гледа през прозореца
към дворцовите градини, които тъкмо започваха да разцъфват.
– Решил съм да направя една голяма обиколка на Съюза. –
Орсо положи всички усилия гласът му да прозвучи авторитетно, дори царствено. – Да посетя всяка провинция, всеки голям
град. Кога за последен път някой монарх е посещавал Старикланд? Баща ми някога ходил ли е там?
Архилектор Глокта направи гримаса, която разкриви лицето му дори повече от обичайното.
– Беше решено, че Старикланд не е безопасен, Ваше Величество.
– Старикланд винаги е бил печално известен като неспокойно място. – Лорд канцлер Городетс разсеяно приглаждаше
дългата си брада, докато не щръкна във всички посоки, и после
я приглаждаше отново. – А сега повече от всякога.
– Но аз трябва да изградя връзка с хората. – Орсо удари
по масата, за да придаде тежест на думите си. Това място тук
се нуждаеше от някаква емоция. Всичко в Бялата зала беше
изпълнено със студена, суха и безчувствена пресметливост. –
Да им покажа, че всички ние сме част от едно и също голямо
начинание, от едно и също семейство. Предполага се, че това е
Съюз, нали? Тогава трябва да се обединим, мамка му.
Орсо никога не беше искал да бъде крал. Доставяше му помалко удоволствие дори от това да бъде престолонаследник,
ако подобно нещо изобщо бе възможно. Но сега, след като вече
беше крал, бе твърдо решен да използва това, за да направи
нещо добро.
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– Прекрасна идея, Ваше Величество. – Лорд шамбелан
Хоф тропна по масата в знак на вяло одобрение.
– Прекрасна идея – като ехо повтори върховният съдия
Брукел, който говореше отсечено като кълвач, а и носът му доста наподобяваше клюн.
– Благородни намерения, изразени по подходящ начин –
съгласи се Городетс, макар в очите му да не се четеше същото
одобрение.
Един от старците започна припряно да преглежда някакви
документи, а друг се намръщи над чашата си с вино, сякаш в
нея имаше нещо умряло. Городетс все още поглаждаше брадата
си, но сега изглеждаше така, сякаш току-що беше вкусил пикня.
– Но? – Орсо беше разбрал, че във Висшия съвет винаги
има поне едно „но“.
– Но... – Хоф хвърли поглед на Баяз, който му даде позволението си със съвсем леко кимване – може би е най-добре
да изчакаме по-благоприятен момент. По-спокойни времена.
Тук има толкова много предизвикателства, които се нуждаят от
вниманието на Ваше Величество.
– Много предизвикателства – изпухтя тежко върховният
съдия.
Орсо издаде нещо средно между ръмжене и въздишка.
Баща му винаги беше презирал Бялата зала с нейните твърди,
голи столове. Презирал бе упоритите, строги мъже, които седяха върху тях. Беше предупредил Орсо, че във Висшия съвет
никога не бе свършено нищо полезно. Но ако не тук, то къде?
В тази тясна, задушна и скучна малка стая беше съсредоточена
цялата власт.
– Да не би да намеквате, че без мен държавната машина
ще спре със скърцане? – попита той. – Мисля, че малко пресолявате манджата.
– Има случаи, в които присъствието на монарха трябва да
бъде видяно – отбеляза Глокта. – Във Валбек нанесохме сериозен удар на Трошачите.
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– Задача, с която се справихте отлично, Ваше Величество
– мазно добави Хоф, като пръскаше слюнки.
– Но те далеч не са унищожени. И онези, които са се измъкнали, са станали... още по-радикални във възгледите си.
– Безредици сред работниците – бързо поклати костеливата
си глава върховният съдия Брукел. – Стачки, организиране на
профсъюзи, нападения над персонала и частната собственост.
– И проклетите памфлети – добави Бринт и това предизвика колективен стон.
– Проклетите. Памфлети.
– Някога смятах, че образоването на простолюдието е само
загуба на време. Сега казвам, че е истинска опасност.
– Онзи проклет Тъкач умее да се изразява добре.
– Да не споменаваме вулгарната гравюра.
– Те подтикват населението към неподчинение!
– Към непокорство!
– Говорят за идването на Голямата промяна.
По съсипаното лице на Глокта премина вихрушка от потрепвания.
– Обвиняват Камарата на лордовете. – И публикуваха техни карикатури като свине, които се бият над корито с храна. –
Обвиняват Висшия съвет. – И публикуваха карикатури на това
как те се чукат помежду си. – Обвиняват Негово Величество.
– И публикуваха карикатури как той чука всичко живо наред.
– Обвиняват банките.
– Разпространяват нелепия слух, че дълговете към... банковата къща „Валинт и Балк“... са отслабили държавата... – Городетс не довърши и в стаята настъпи нервно мълчание.
Баяз най-сетне откъсна суровите си зелени очи от прозореца и втренчи гневен поглед в седящите на масата.
– Този поток от дезинформация трябва да бъде спрян.
– Унищожихме дузина печатници – със стържещ глас обяви Глокта, – но те през цялото време строят нови и по-малки.
Сега всеки глупак може да пише, печата и да изразява мнението си.
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– Това е прогресът – печално отбеляза Брукел и завъртя
очи към тавана.
– Трошачите са като проклети къртици в някоя градина –
изръмжа лорд маршал Ръкстед, който беше завъртял стола си леко
настрани, за да създаде впечатление, че е безстрашен и енергичен.
– Убиваш петима от тях, наливаш си питие, за да го отпразнуваш,
и на сутринта поляната ти е покрита с нови къртичини.
– По-дразнещи са дори и от пикочния ми мехур – съгласи
се Бринт сред всеобщия кикот.
– Да не забравяме и Подпалвачите. – Глокта засмука беззъбите си венци със слаб жвакащ звук.
– Безумци! – отсече Хоф. – И онази жена Съдийката.
Мъжете на масата потръпнаха от отвращение. Не беше
съвсем ясно дали от мисълта, че става дума за жена по принцип, или за точно тази жена.
– Чувам, че един собственик на фабрика по пътя за Келн е
бил убит. – Городетс подръпна брадата си особено силно. – На
лицето му бил закован памфлет. – Ръкстед стисна големите си
юмруци върху масата. – И да не забравяме за случая с онзи
мъж, който се задушил до смърт, след като в устата му напъхали хиляда копия на правилника, който раздавал на работниците
си...
– Човек почти би си казал, че подходът, който сме използвали, само е влошил нещата – отбеляза Орсо. Спомни си как
лекият вятър люлееше трупа на Малмър с увиснали от клетката
крака. – Може би можем да направим някакъв жест на добра
воля? Да подобрим условията за работа? Чух, че наскоро пожар във фабрика е довел до смъртта на десет работници деца...
– Би било безразсъдно – обади се Баяз, който отново беше
насочил вниманието си към градините – да пречим на свободното развитие на пазара.
– Пазарът служи на интересите на всички – отбеляза лорд
канцлерът.
– И води до безпрецедентен просперитет – съгласи се
върховният съдия.
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– Без съмнение децата работници биха приветствали това
твърдение – отвърна Орсо.
– Без съмнение – съгласи се лорд Хоф.
– Стига да не бяха изгорели живи.
– Една стълба е безполезна, ако всичките ѝ стъпала са на
върха – отбеляза Баяз.
Орсо отвори уста, за да отвърне, но върховният консул
Матстрингър го изпревари:
– И сме изправени пред истински рог на изобилието от
отвъдморски врагове. – Координаторът на външната политика
на Съюза така и не се беше научил, че като се изразява объркано и сложно, това не означава, че демонстрира проницателност. – Гуркулите може би все още са въвлечени в собствените
си всеобхватни затруднения...
При тези думи Баяз изсумтя, давайки рядък израз на задоволството си.
– Но имперците не спират да дрънкат с мечове на западната
ни граница и непрекъснато подтикват населението на Старикланд към предателски действия. Това насърчава стириянците
на изток.
– Те увеличават флота си. – Адмирал Крепскин се изправи
с полупритворени очи. – Нови кораби, въоръжени с оръдия.
Докато нашите гният в доковете поради липса на инвестиции.
Думите му накараха Баяз да издаде познатото недоволно
сумтене.
– И активно се занимават с подмолна дейност – продължи
Матстрингър. – Сеят разногласия в Уестпорт и подтикват членовете на градския съвет към размирици. Та те успяха да направят така, че до месец да се проведе гласуване, което може да
доведе до отделянето на града от Съюза!
Старците се съревноваваха помежду си кой ще демонстрира най-голямо патриотично възмущение. Това беше достатъчно на самия Орсо да му се прииска да се отдели от Съюза.
– Предателство – промърмори върховният съдия. – Разединение.
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– Проклети стириянци! – изръмжа Ръкстед. – Много обичат да действат подмолно.
– Ние също можем да действаме така – намеси се Глокта
меко, с тон, който накара косъмчетата на Орсо да се изправят
под тежката, украсена с ширити униформа. – Дори и точно в
този момент някои от най-добрите ми хора ни осигуряват лоялността на Уестпорт.
– Поне северната ни граница е сигурна – отбеляза Орсо,
който отчаяно искаше да внесе някаква нотка на оптимизъм.
– Ами... – Върховният консул смаза надеждите му и присви
уста. – Политиката на Севера винаги е била като врящо гърне.
Кучето остарява. Нерешителен е. Никой не би могъл да отгатне
каква ще е съдбата на неговия протекторат след смъртта му.
Изглежда, че лорд губернатор Брок е изградил силен съюз с
новия крал на северняците, Стаур Здрачния...
– Поне това би трябвало да е нещо хубаво – заяви Орсо.
Мъжете на масата размениха изпълнени със съмнение погледи.
– Освен ако съюзът им не стане... твърде силен – промърмори Глокта.
– Младият лорд губернатор е популярен – съгласи се Городетс.
– Дяволски популярен – отсече върховният съдия.
– Хубав момък – отбеляза Бринт. – Освен това си е спечелил репутацията на воин.
– Англанд стои зад него. Стаур му е съюзник. Може да
представлява заплаха.
– Да не забравяме, че дядо му беше проклет предател с позорна слава! – Ръкстед повдигна рунтавите си вежди много високо.
– Няма да търпя един мъж да бъде осъждан заради постъпките на дядо си! – сопна се Орсо, чиито собствени дядовци
имаха, меко казано, доста смесена репутация. – Лео дан Брок
рискува живота си в дуел от мое име!
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– Работата на Висшия Ви съвет – отвърна Глокта – е да
предвижда заплахите за Ваше Величество, преди още те да са
се превърнали в такива.
– След това може да се окаже твърде късно – вмъкна Баяз.
– Хората са... объркани от смъртта на баща Ви – обади се
Городетс. – Той беше толкова млад и стана толкова неочаквано.
– Да, беше млад и стана неочаквано.
– А Вие, Ваше Величество, сте...
– Презиран? – предположи Орсо.
– Не сте се доказали – снизходително се усмихна Городетс. – Във времена като тези хората копнеят за стабилност.
– Наистина е така. Без съмнение би било доста добре, ако
Ваше Величество се... – лорд Хоф прокашля – ожени?
Орсо затвори очи и ги притисна с палеца и показалеца си.
– Налага ли се? – Сватбата беше последното нещо, което
искаше да обсъжда.
Бележката на Савин все още стоеше в едно чекмедже под
леглото му и той все още всяка вечер четеше онзи кратък, жесток ред така, както се чопли незараснала рана. Ще трябва да
ти отговоря с „не“. Ще те помоля никога повече да не се
свързваш с мен. Никога.
Хоф се прокашля отново.
– Един нов крал винаги е в несигурна позиция.
– А крал без наследник е в два пъти по-несигурна – вметна
Глокта.
– Липсата на ясен наследник създава тревожното усещане
за временност – отбеляза Матстрингър.
– Може би с помощта на Нейно Величество майка Ви мога
да съставя списък с подходящи дами от страната и от чужбина?
– Хоф отново се прокашля за трети път. – Имам предвид... нов
списък.
– На всяка цена – изръмжа Орсо, като натъртваше на всяка
дума.
– Трябва да решим и въпроса с Федор дан Уетерлент –
промърмори върховният съдия.
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– Надявах се, че можем да уредим този въпрос, без да безпокоим Негово Величество. – Постоянната гримаса на Глокта
се разкриви още повече.
– Вече ме обезпокоихте – сопна се Орсо. – Федор дан Уетерлент... не съм ли играл карти с него веднъж?
– Той живееше в Адуа, преди да наследи семейното имение. Репутацията му тук беше...
– Почти толкова лоша като моята? – Орсо си спомни мъжа.
Изнежено лице, но сурови очи. Усмихваше се твърде много.
Точно както и лорд Хоф, който дори и сега се хилеше мазно.
– Щях да кажа отвратителна, Ваше Величество. Той е
обвинен в сериозни престъпления.
– Изнасилил е една перачка – обясни Глокта – с помощта
на дворника си. Когато съпругът ѝ поискал справедливост, Уетерлент го убил, отново с помощта на дворника. В една кръчма.
Пред очите на седемнайсет свидетели. – На Орсо му се догади
още повече от безстрастния, стържещ глас на архилектора. –
После изпил една напитка. Мисля, че му я е сипал дворникът.
– Мамка му! – прошепна Орсо.
– Такива са обвиненията – добави Матстрингър.
– Дори самият Уетерлент почти не ги оспорва – завърши
Глокта.
– Майка му ги оспорва – отбеляза Городетс.
Последва хор от стонове.
– Лейди Уетерлент е много властна жена, да я вземат
мътните.
– Абсолютна дърта вещица.
– Е, аз не съм почитател на обесванията – каза Орсо, – но
съм виждал да бесят мъже за далеч по-дребни неща.
– Дворникът вече беше обесен – информира го Глокта.
– Жалко – изсумтя иронично Бринт, – изглежда, е бил очарователен мъж.
– Но Уетерлент е помолил за милостта на краля – добави
Брукел.
– Поискала я е майка му!
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– И тъй като той е член на Камарата на лордовете...
– Не че задникът му някога е сядал на стола му там.
– ...той има правото да бъде съден пред равните нему. Като
Ваше Величество е съдията. Не можем да откажем.
– Но можем да отлагаме – намеси се Глокта. – Камарата на
лордовете може да не я бива в много неща, но в отлагането е на
водещо място в света.
– Бавете се. Отсрочвайте. Отлагайте. Мога да го мотая с
формуляри и процедури, докато не умре в затвора. – И върховният съдия се усмихна, сякаш това беше идеалното решение.
– Не може ли просто да му откажем процес? – Орсо беше
отвратен от тази възможност почти колкото от самото престъпление.
– Разбира се, че не – отвърна Брукел.
– Не, не – намеси се Городетс. – Няма да му отказваме
нищо.
– Просто никога няма да му дадем каквото и да било – добави Глокта.
Ръкстед кимна.
– Не смятам, че трябва да бъде позволено на шибания Федор дан Уетерлент или шибаната му майка да опрат кинжал в
гърлото на държавата само защото той не може да се контролира.
– Или поне не е трябвало да изгубва контрол пред седемнайсет свидетели – отбеляза Городетс и думите му бяха последвани от лек смях.
– Значи не възразяваме срещу изнасилването или убийството, а срещу това, че са го хванали, докато ги извършва?
– попита Орсо.
Хоф погледна останалите членове на съвета, сякаш се чудеше дали някой може да не е съгласен с него.
– Ами...
– Защо просто не изслушаме делото, да отсъдим според доказателствата и да го решим по един или друг начин?
Гримасата на лицето на Глокта стана още по-крива.
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– Ваше Величество не може да отсъди, без да бъде видяно, че взема страна. – Старците кимаха, сумтяха и недоволно
се размърдваха върху неудобните си столове. – Ако намерите
Уетерлент за невинен, ще бъде сметнато, че го закриляте и фаворизирате, и това ще даде кураж на предателите като Трошачите, които ще настроят обикновените хора срещу вас.
– Но ако намерите Уетерлент за виновен... – Городетс
подръпна нещастно брадата си и старците замърмориха още
по-разтревожено. – Благородниците ще сметнат това за обида,
за нападение срещу тях и за предателство. Това ще насърчи
онези, които Ви се противопоставят в Камарата на лордовете,
във време, когато се опитваме да осигурим плавното преминаване на короната във Ваши ръце.
– Понякога ми се струва, че всяко решение, което вземам
в тази зала, е избор между два еднакво неприемливи крайни
резултата, като най-добрата възможност е изобщо да не вземам
решение! – сопна се Орсо и разтри онези болезнени места над
слепоочията си.
Хоф отново огледа насядалите около масата.
– Ами...
– Винаги е лоша идея един крал да взема страна – заяви
Първият магус.
Първият магус.
Всички закимаха, сякаш бяха чули най-мъдрото твърдение
на всички времена. Направо беше учудващо, че не наставаха,
за да изръкопляскат. В Орсо не останаха никакви съмнения в
кой край на масата седеше всъщност истинската власт в Бялата
зала. Той си спомни изражението на лицето на баща си, докато
Баяз говореше. Страх. Направи още едно усилие да постигне
решението, което според него бе правилно.
– Справедливостта трябва да възтържествува, нали? Със
сигурност хората трябва да видят, че е въздадена справедливост! Иначе... е, тогава това не е никаква справедливост. Не е
ли така?

21

– На това ниво, Ваше Величество, тези понятия доста се...
размиват. – Върховният съдия Брукел оголи зъби, сякаш изпитваше физическа болка. – Справедливостта не може да бъде
твърда като желязо, а трябва да е по-скоро... нещо като желе.
Трябва да бъде моделирана в зависимост от по-важните неща.
– Но... сигурно на това ниво, което е най-високото ниво,
справедливостта трябва да бъде в най-твърдата си форма.
Трябва да има някакви морални устои! Не може всичко да бъде
решавано в зависимост от... изгодата?
Хоф раздразнено погледна към другия край на масата.
– Лорд Баяз, може би вие бихте могли...
Първият магус седна изправено на стола си, сключи ръце,
погледна Орсо изпод тежките си клепачи и въздъхна уморено
като учител ветеран, извикан отново да обяснява основни неща
на тазгодишните тъпи ученици.
– Ваше Величество, не сме тук, за да поправим всички несправедливости на света.
В отговор Орсо втренчи погледа си в него.
– Тогава за какво сме тук?
– За да се погрижим ние да имаме полза от тях – отвърна
Баяз, без да се усмихне или намръщи.
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