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Раждане

– Ей, къде си се запътил?! – Закъде си се разбързал?! 
Гледай си в краката!

Двамата слуги едва не си удариха главите като глу-
пави козлета на мостче над ручей, които не искат да се 
отместят, макар да има предостатъчно място. Чувайки 
разправията, любопитни минувачи тутакси ги наобико-
лиха. Винаги е по-интересно да позяпаш, отколкото да 
мъкнеш някакъв товар.

Но безделниците и най-инатливите бързо бяха про-
гонени от един от старшите слуги, който раздаваше 
юмруци наляво и надясно. Не беше време да се мотаят, 
работата не чакаше!

Наоколо се суетеше маса народ, ругаеха се така, ся-
каш това не беше дворецът в Гринуич1, а селски мегдан 
час преди откриването на панаира.

Не беше чудно, че броят на гостите на Негово Ве-
личество, дошли да присъстват в Гринуич по време 

1 Дворецът Гринуич заедно с великолепния парк е бил 
построен през 1447 година на брега на Темза за Херцога на 
Глочестър Хъмфри и дълги години е бил използван като ре-
зиденция на английското кралско семейство. Бел. прев.
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на раждането на наследника на престола, надхвърля-
ше всякакви допустими размери. Предстоеше да ги 
настанят, нахранят, напоят, развличат, да предвидят 
всяка любима прищявка на скъпите на крал Хенри VІІІ 
роднини и просто важни персони. Затова слугите се ка-
раха помежду си, бързайки да завършат подготовката за 
посрещането на кралския кортеж. Хенри Английски не 
обичаше, ако нещо се оказваше не така.

Особено сега, когато младата му съпруга Ан Болейн 
всеки миг щеше да му роди дългоочаквания син! Кралят 
беше приготвил такъв празник, какъвто не беше виждала 
не само Англия, но и цяла Европа. Нека всеки да знае 
колко се радва на раждането на наследника си Хенри Тю-
дор. И нека всички паписти2 да млъкнат, щом се раздаде 
първият вик на детето! Заради това още неродено момче 
кралят се беше изпокарал с половината свят, беше скъ-
сал отношенията си с римската църква, беше се отказал 
от роднинските си връзки с онези, които бяха осъдили 
развода му с Катерина Арагонска и женитбата му с нико-
му неизвестната простодушна Ан Болейн.

Истината е, че това не беше съвсем така. Ан Бо-
лейн я познаваха прекрасно – дъщеря на английския 
посланик първо в Холандия, а после в Париж, тя беше 
израснала пред очите на цяла Европа (може би именно 
затова не се радваха много, че кралят на Англия беше 
сменил своята съпруга?) и съвсем не беше простодушна, 
по-скоро обратно. Но работата беше свършена, когато 
Ан обяви, че е бременна, а всевъзможните предсказате-
ли, гледачки и баби акушерки уверяваха, че в утробата 
си тя несъмнено носи син. Хенри хвърли в краката на 

2 Папист – привърженик на папството и папизма, като-
лик. Бел. прев.
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бъдещия си наследник всичко, което имаше: бившето 
си семейство (съпругата Катерина и дъщерята Мария), 
лоялното отношение на всевъзможните роднини на 
обидената от него кралица не само в Испания, но и в 
цял свят, спокойствието на собствената си страна… Но 
той беше твърдо убеден, че Англия ще обикне момче-
то, негова плът от плътта, кръв от кръвта. Бъдещето се 
представяше на Хенри просто великолепно. Ан, млада 
и силна, ще му роди още не едно момче, може, разбира 
се, и момичета, но това после, когато вече трима или 
четирима палавници ще тичат по алеите на парка, ще 
яздят с него на лов, ще се учат да боравят с оръжие. 
Първо момчета, момчета и само момчета, нека да има 
Тюдори колкото може повече, та неговото крепко се-
мейство да се разплоди нашироко! Ан Болейн трябва 
да му роди син, тоест да направи това, което за много 
години не беше могла да свърши Катерина Арагонска, и 
заради което той се беше развел с нея.

Младата кралица вече се беше оттеглила в покоите 
си, съпроводена от много жени, лекари и астролози, го-
тови в първите мигове от живота на бъдещия наследник 
да предскажат съдбата му. Хенри VІІІ се смееше: каква 
може да е съдбата на неговия син, на неговия после-
довател?! Само щастлива! Бяха приготвени десетки 
грамоти със съобщение за благополучното раждане на 
наследника на краля на Англия, десетки куриери само 
чакаха команда, за да разнесат радостната вест. Тази 
вест незабавно щеше да обиколи цяла Европа, и тога-
ва щяха да престанат да му се надсмиват заради неспо-
собността на Катерина да роди живо отроче. Младостта 
на Ан ще постави всичко на мястото му, за липсата на 
синове в първия брак е виновен не кралят, а възстара-
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та му съпруга! И над Хенри Тюдор не виси Божието 
проклятие във вид на нежизнеспособни деца!

В Лондон септември често е по-хубав от лятото, го-
рещините са отминали, но природата още не е започна-
ла да повяхва, топло е, сухо и много красиво…

Затова за празника огромни маси бяха наредени 
под огромни навеси, предпазващи не толкова от дъжд, 
колкото от яркото слънце. В двореца нямаше да се побе-
рат всички поканени, и затова бяха приготвили трапеза 
и на двора, като старателно го бяха почистили и постла-
ли със свежа тръстика.

На 7 септември 1533 година в очакване беше замрял 
не само гринуичкият дворец, но и цяла Европа. 

Лорд Пембрук тревожно кимна на секретаря Ра-
йотсли към бързащия от покоите на кралицата към Хенри 
придворен астролог сър Томас. Всички, които бяха за-
белязали това, се опитваха по вида му да познаят каква 
вест и защо именно той я носи на краля. За раждането на 
кралския син не би пропуснал да доложи всеки придво-
рен, и защо тъкмо астрологът се беше заел с това? Ви-
дът на размахващото ръце старче беше твърде доволен… 
Може би просто беше изчислил нещо твърде приятно?

Предусещайки новината, придворните го следваха, 
за да не пропуснат нещо много важно, макар че се наме-
риха и такива, които побързаха да се скрият…

– Ваше Величество, позволете да Ви поздравя с 
раждането… – астрологът не беше успял да доизре-
че новината, когато кралят завика с пълно гърло и 
вдигнати юмруци, крещеше нещо неразбрано, но много 
възторжено, – … с раждането на дъщеря Ви!

В миг стана съвсем тихо, дори кралят млъкна, оста-
нал с отворена уста.
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– Ваше Величество, кралицата роди чудесна малка 
принцеса, на която звездите предсказаха нечувано бъ-
деще. Тя ще управлява Англия дълги години…

Да беше си замълчал старият Томас, но той беше 
във възторг от разположението на звездите, които беше 
видял за току-що родилата се принцеса, искаше му се да 
каже на щастливия (а как иначе?!) баща за това, че него-
вата дъщеря ще надмогне всички перипетии на съдбата 
и ще прослави името на Тюдорите през вековете!

Краля не го беше еня за бъдещите успехи на принце-
сата, той не просто почервеня, а стана мораво червен, 
очите му се наляха с кръв като на разярен бик, ноздрите 
му се издуваха, предвещавайки страшна буря. Тогава 
присъстващите разбраха защо никой от придворните 
на кралицата не беше рискувал да съобщи новината на 
съпруга ѝ, това беше твърде опасно за живота. Действи-
телно в следващия миг астрологът с изумление видя, че 
към главата му лети огромна купа, която Хенри допре-
ди малко беше държал в ръцете си. Едва успял да се 
наведе, за да избегне удара, бедният астролог се опита 
да повтори тирадата си за щастливата, макар и много 
трудна съдба на новородената му дъщеря. Ревът на кра-
ля разтърси Гринуич, към стените и на пода му полетя 
освен купата и множество друга посуда!

Кралят бушува цели три дни, чупеше мебелите, тро-
шеше съдове, запокитваше всичко, което му попаднеше 
в ръцете, късаше скъпоструващи гоблени, беше готов 
да удуши всеки изпречил се на пътя му, от ярост вените 
му щяха да се пръснат, щеше да получи удар. Всички 
се спотаиха, стараейки се да не попадат пред очите му, 
но и не рискуваха да заминат без разрешението на мо-
нарха. След три дни – на 10 септември – Хенри донякъ-
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де се поукроти и, като поразмисли, все пак организира 
празник по повод кръщенето на дъщеря си. Главният 
довод на разумните съветници беше да не дава повод 
за насмешки от страна на ненавистните паписти. Първа 
дъщеря? Е, и какво? Ан Болейн е млада и силна, тя роди 
красиво и здраво момиченце, което може сполучливо да 
омъжат, ще роди още колкото иска синове. В края на 
краищата Хенри малко се успокои и празникът започна.

Този ден беше обявен за празничен, къщите в 
Лондон бяха украсени с флагове и гоблени, хората се 
бяха пременили, звучеше музика… За кръстници на 
момичето бяха избрани лондонският епископ Томас 
Кранмър, по-късно назначен за архиепископ Кентърбъ-
рийски, херцогиня Норфък и маркиза Дорсет. Само дето 
на обреда на кръщенето родителите отсъстваха, кралят 
все пак не намери сили да се появи до новородената си 
дъщеря, след като толкова искаше да му се роди син.

Кръстиха момичето Елизабет. Разбира се, малката 
принцеса не подозираше, че раждането ѝ не е зарадва-
ло нито бащата, нито майката, сякаш тя беше виновна, 
че не се е родила момче. Това проклятие – женският 
облик – ще преследва Елизабет през целия ѝ живот. 
Сякаш изкупвайки несъществуваща вина, тя ще оста-
не неомъжена и всячески ще се равнява с мъжете, съ-
щевременно подчертавайки женската си същност. Това 
ще даде невиждани резултати, дълги години на трона на 
Англия ще седи личност, поразяваща с двойствения си 
характер, успешно използваща ту женската си хитрост, 
ту гъвкавия си мъжки ум. На Англия това ще ѝ бъде 
само от полза. Астрологът беше прав, предсказвайки на 
новородената Елизабет удивителна, трудна, но славна 
съдба – само че кой тогава го слушаше…
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Детство

Кралят беше предоставил на дъщеря си имението 
Хатфийлд в Хартфордширското графство. Тя вижда-
ше баща си рядко, но още по-рядко виждаше майка 
си. На мъничката Елизабет баща ѝ се струваше човек- 
празник. Той беше голям, весел, шумен, щом е появеше 
в Хатфийлд, започваше бурно движение. Едрата фигу-
ра на Хенри, облечен обикновено с разкошна мантия, 
изпод която се виждаха безупречните му глезени – 
особена гордост на Негово Величество, с множество-
то богати украшения на яката си шия и пръстите, с 
неизменната шапка с бяло перо, но главно – енергията, 
която излъчваше властният и неуморим крал, довежда-
ха малката Бес във възторг и ѝ изглеждаха най-хубавото 
нещо на света. Тя обичаше баща си, защото чувстваше, 
че и той я обича. Детското сърчице не може да се излъ-
же, Бес знаеше, че този гръмогласен, вкусно миришещ 
човек я обича повече, отколкото красивата жена, която 
трябваше да нарича майка, въпреки че се беше родила 
момиче, а не момче.

Кралица Ан Болейн действително рядко идваше 
при дъщеря си в Хатфийлд. За нея бяха настъпили неле-
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ки времена. Преследвайки я цели седем години, Хенри 
открито изменяше на първата си съпруга Катерина Ара-
гонска с любовницата си, но след като се разведе, и се 
ожени за Ан, той остана верен на себе си, тоест не след 
дълго също така открито започна да изневерява и на 
новата кралица! Като не съумя нито за втори, нито за 
трети път да роди на мъжа си наследник (и двата пъти 
завършили с помятане), Ан разбра, че положението ѝ 
е крайно нестабилно. Ако в защита на първата крали-
ца Катерина Арагонска стоеше половината Европа, то 
любовницата на краля Ан Болейн, скандално станала 
кралица, никой нямаше намерение да защитава. Беше 
изминала малко повече от година, а тронът ѝ вече се 
клатеше.

Нима ѝ беше до дъщеря ѝ?
– Ваше Величество, ако мислите, че се шегувам, 

грешите! Ако не се откажете от обвиненията си, аз ще 
направя това! – гласът на кралицата трепереше от злост 
и ужас. Но не гласът ѝ привлече вниманието на минува-
чите под прозорците на двореца, а самата поява на Ан 
Болейн на един прозорец, по-точно това, което държе-
ше в ръцете си. Кралицата високо вдигна двегодишната 
си дъщеричка, явно смятайки да хвърли детето долу!

– О, боже! – притисна ръце към гърдите си една 
от дамите. Двама мъже се оказаха по-пъргави, те се 
втурнаха под прозореца с явно намерение да подхванат 
малката принцеса, ако все пак я видят да пада. За миг 
един от спасителите скъса закопчалките на плаща си, 
и няколко мъже го разпънаха, за да смекчат удара при 
падането.

Но кралицата не бързаше да хвърли дъщеря си. Са-
мото момиченце в това страшно положение не проро-
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НОВИ КНИГИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „ПАРИТЕТ“
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Знаете ли, че Великата
мадмоазел Коко Шанел
след войната е била при-
нудена 10 години да
живее зад граница, фак-
тически в изгнание?
Знаете ли, че в родината
си е била обвинена в „измяна“, „антисемитизъм“ и
„сътрудничество на немските окупатори“? Обвинили
са я, че е работила за хитлеристкото разузнаване като
агент “Westminster” с личен номер F-7124, че по нареж-
дане на фюрера е водела секретни преговори с Чърчил
за сепаративен мир. Че е била близка с Шеленберг и
след войната е издържала  семейството на най-добрия
разузнавач на Третия райх.

Какво в тези слухове е истина и какво – клевета на
завистници и конкуренти? Нима легендарната Коко
Шанел наистина е споделяла „леглото на врага“, из-
вършвайки услуги на нацистите? И какво е премъл-
чавала до края на дните си?

Разглеждайки скандалните обвинения, тази книга
хвърля светлина върху най-тъмните и неизвестни стра-
ници от биографията на Великата мадмоазел.




