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Легендарната кралица Виктория, живият символ на 
британската монархия, управлявала 64 години… Ние я 
знаем по късните ѝ портрети като пищна възрастна жена 
с уморени очи и подпухнало лице, своенравна, студена. 
Но някога тя била страстна и млада! Виктория можела 
да стане руска императрица, но не поискала да се отка-
же от британската корона, и великият княз Александър 
Николаевич (бъдещият цар-освободител Александър ІІ) 
се оженил за друга. Възкачвайки се на престола на 18 
години, освен трона Виктория получила в наследство и 
ненавистта на собствения си народ, който плюел само 
при споменаването на безпътното кралско семейство. 
Но тя успяла да издигне авторитета на монархията до-
толкова, че нейната кончина преживявал като лична 
загуба всеки англичанин. Дългоносата грозновата де-
войка, склонна към напълняване, спечелила любовта 
на първия красавец на Европа принц Алберт Сакс-Ко-
бург-Гота1, неин първи братовчед. Тя сама му напра-

1 Сакс-Кобург и Гота е стара германска княжеска династия, 
потомък на легендарния саксонски род Ветини. Наследници на кня-
жеството Саксония-Кобург и Гота, те владеели големи части от Европа 
и останалия свят, в това число и България. Бел. прев.
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вила предложение и живяла с него в щастлив брак над 
20 години. Смъртта на любимия съпруг едва не отнела 
собствения ѝ живот, но съдбата ѝ подарила още един 
мъж, който ѝ върнал способността да се радва на всеки 
изживян ден.

Четете новата книга на автора на бестселърите 
„Елизабет, любовта на кралицата-девственица“ и „Не-
познатата Шанел. „В леглото с врага“. Това е завладя-
ващ роман за английската кралица, на чието име е назо-
вана знаменитата ВИКТОРИАНСКА ЕПОХА.
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Раждането  
на наследницата

– Още една минута, сър, трябва да послушам ето 
тук, – докторът целият се превърна в слух, опитвайки 
се да определи има ли останал камък в пикочния мехур 
или не.

И изведнъж… не, не му се стори, вътре нещо ясно 
бълбукаше! Като се отдръпна изумено от пациента, хи-
рургът разбра, че разсъдъкът или слухът му не са се 
повредили, а лорд Сефтон, когото преглеждаше, просто 
се смееше на глас.

Какво би могло да бъде смешно в прегледа за ка-
мъни в пикочния му мехур? Може би пациентът просто 
имаше гъдел? Хирургът беше готов да се извини за при-
чиненото неудобство, но лордът замаха пред него с две-
те си ръце:

– Не-не, смея се заради писмо, което чета, извинете, 
ако съм ви попречил с поведението си, – лорд Сефтон 
показа листа, който държеше в ръката си.

– Ни най-малко. Радвам се да ви съобщя, че засега 
не открих нищо нередно. Но вие трябва да бъдете много 
предпазлив, защото това, което го няма сега…

Докторът още дълго обяснява необходимостта от 
съблюдаване на: режим, диета, умереност в пиенето, 
физическите натоварвания, развлеченията и дори съня. 
Лордът слушаше, от време на време кимайки, но лека-
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рят прекрасно знаеше, че той само изобразява внима-
ние, без да слуша нито дума, мислите му бяха далече от 
собствения му пикочен мехур.

Като се поклони, лекарят излезе, размишлявайки 
над това, какво беше научил лордът от писмото, което 
го беше разсмяло и накарало да загуби интерес дори 
към собственото си здраве.

Писмото наистина се оказа занимателно. То идваше 
от Брюксел и беше написано от най-големия сплетник 
в Европа – мистър Чарлз Криви, неуморим източник на 
задкулисни сведения за всички и всичко.

Мистър Криви беше преразказал съдържанието на 
своя разговор с херцога на Кент2, четвъртия син на кра-
ля на Англия Джордж ІІІ. Но какво общо имаха мистър 
Криви и лорд Сефтон със спокойно живеещия в своето 
имение в Аморбах3 херцог? Имаха общо обаче, защо-
то освен проблемите със собственото си здраве, сиреч 
умственото заболяване, на крал Джордж страшно не 
му вървеше с наследниците – той нямаше внуци, по-
точно, имаше повече от достатъчно, но всички бяха 
бастарди4. Седемте му сина не можеха да произведат 
законен наследник или поне наследница, защото вместо 

2 Херцог на Кент (Duke of Kent) – британска благо-
родническа титла по названието на историческата английска 
област Кент. Титлата е наследствена, връчва се от британс-
кия монарх на младшите членове на британското кралско 
семейство, а след това преминава по наследство към най-го-
лемия син. Бел. прев.

3 Аморбах – град в Долна Франкония в Бавария, Герма-
ния. Бел. прев.

4 Бастард – извънбрачно дете; средновековно понятие 
от ХІ век. Бел. прев.
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със собствените си жени живееха с която им попадне, 
или изобщо не бяха женени. Не по-добра беше работата 
с дъщерите – две от шестте бяха омъжени, но бездетни, 
а другите останаха стари моми – и нямаше надежда не 
само да родят, но и изобщо да привлекат вниманието на 
противоположния пол.

Самият крал Джордж беше неизлечимо болен, 
пристъпите на порфирия5 бяха зачестили и го доведоха 
до пълна слепота, а после и до пълно безумие. Докато 
биеше сърцето на безумния крал, негов регент беше си-
нът му – Джордж Август Фредерик. По-лош избор не 
можеше да бъде направен, но той беше най-големият 
му син, и негово беше правото да стане регент. Нито 
парламентът, нито англичаните бяха във възторг от та-
къв наследник, понеже той не беше образец за подража-
ние, а напротив – беше разпътен, прахосник и пияница. 
Парите на страната отиваха за любовниците и пиянски-
те оргии на Джордж.

Единствената законна внучка на крал Джордж ІІІ 
беше дъщерята на принца-регент и Шарлота, която на-
скоро беше умряла при раждане. Така законни наслед-
ници в третото поколение на безумния крал Джордж 
просто нямаше. Единственият изход оставаше незабав-
ната женитба на по-малките синове, понеже нямаше на-
дежда старшият син още веднъж да ощастливи нацията 
с наследник или наследница.

Като научи за смъртта на племенницата си, четвър-

5 Порфирия – наследствено заболяване, при което орга-
низмът не произвежда достатъчно хемоглобин, нарушено е 
изработването на ензимите порфирини. Болестта се съпро-
вожда с дерматози, храносмилателни нарушения, нервни и 
психически разстройства, с хемолитични кризи. Бел. прев.
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тият син на Джордж ІІІ Едуард Август, херцог на Кент, 
реши „да се принесе в жертва“, тоест да се съчетае в 
династичен брак, за да даде най-после жизнеспособно 
кралско потомство на нещастната Англия. Но да издър-
жа съпруга със собствени доходи не му беше възможно, 
и хитрият херцог намисли с посредничеството на мистър 
Криви да намекне на парламента, че при съответното ма-
териално обезпечение е готов „да поработи“ за слава на 
кралството и че дори е избрал кандидатка за съпруга.

Какво беше смешното в това съобщение до лорд 
Сефтон?

Просто той твърде добре знаеше какво представля-
ва потомството на лудия крал Джордж ІІІ. Нито един от 
синовете му не се отличаваше със склонност към тих 
семеен живот, напротив – всички според силите си и, 
главно, според средствата се бяха пристрастили към 
разврата и дори, бидейки женени, живееха отделно от 
жените си, поради което деца не се раждаха, а те си хва-
щаха любовници и плодяха незаконородени отрочета. 
По-младите принцове изобщо не бяха женени, макар че 
вече съвсем не бяха първа младост. Същия този херцог 
на Кент не се смяташе за възможно да мине под венчи-
ло, нито да бъде вързан към семейното огнище или пък 
да издържа жена и деца.

Имаше над какво да се посмее човек – между бра-
тята беше започнало състезание кой по-рано ще се оже-
ни и ще роди потомство. Само че парламентът едва ли 
щеше да отдели пари за издръжка на новото семейство, 
достатъчни да покрият дълговете, направени от Едуард, 
херцога на Кент. Кой знае какво още щеше да излезе от 
неговия брак, а на Англия вече ѝ беше омръзнало да 
плаща дълговете на кралската фамилия.
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И все пак херцогът рискува! А сестрата на принц 
Леополд Виктория Мария Луиза, дъщеря на Франсис 
Сакс-Кобург-Гота се съгласи. Като вдовица с две деца 
тя нямаше голям избор. В началото семейството на 
херцога на Кент просто бедстваше, и новата тридесет 
и две годишна херцогиня изпита всички прелести на 
новия брак. Но невисоката, здраво сложена, с кафяви 
очи и розови бузи брюнетка не униваше, тя винаги беше 
оживена, приветлива и умееше дори в нескъпи премени 
да се държи по кралски.

Оставаше само да роди наследник. За това нямаше 
пречки, и твърде скоро Виктория Мария Луиза опреде-
лено можеше да каже на съпруга си, че чака дете.

Херцогът на Кент не веднага реши да замине за 
Англия – дали защото не вярваше, че може да стане 
баща (незаконни деца той нямаше), или защото нямаше 
средства за преместването. Но все пак се наложи да за-
минат, тъй като детето непременно трябваше да се роди 
в Англия и да бъде англичанин, иначе по-късно може-
ха да възникнат проблеми с наследството на престола 
(херцогът нито за миг не се съмняваше в това) заради 
раждането на детето извън пределите на страната.

– Вашата задача, мадам, е да не родите по пътя. 
Това, което е в корема ви, трябва да се добере цяло и 
невредимо до Лондон или поне до английския бряг и 
едва тогава да се появи на бял свят.

Едуард Август, херцог на Кент, говореше това на 
бременната си съпруга, настанявайки я заедно с чети-
ринадесетгодишната ѝ дъщеря от първия брак Теодора 
в наемната карета. Нито херцога, нито Виктория Мария 
Луиза, херцогинята на Кент, ги смущаваше липсата на 
кочияш на капрата, понеже вътре в каретата беше пълно 
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с камериерки, детегледачки и домашни животинки от 
рода на малки кученца и клетки с канарчета, следвана 
от още десетина екипажа, каруци и талиги с придворни, 
прислуга и всякакви такива. Херцогът на Кент беше су-
ров и взискателен, истински смел войник, привикнал 
сам и приучил останалите на твърда дисциплина. Ни-
кой не се съмняваше, че още нероденото дете също ще 
се подчинява на изискванията на баща си и ще се роди 
именно в Кенсингтънския дворец дори ако за това се 
наложи да не излиза на бял свят още месец-два .

Те се добраха до Англия и дори до Кенсингтънс-
кия дворец, където на 24 май херцогинята роди моми-
ченце, което кръстиха Александрина-Виктория. Нейни 
кръстници станаха принцът регент и императорът на 
Руската империя Александър І.

През януари по време по време на една дълга 
разходка пеша, предприета за укрепване на здравето на 
херцога, обувките му подгизнаха от вода. Разбира се, 
той се стопли пред камината, но го домързя да смени 
чорапите си. Още до вечерта вдигна висока температу-
ра, придружена с раздираща кашлица. Доктор Стокмар 
с ужас установи възпаление на белите дробове, с лече-
нието на което не можа да се справи.

Херцогът бързо изгоря, още на 22 януари предаде 
Богу дух. Херцогинята на Кент остана вдовица с деца, 
маса роднини с кралска кръв и огромните дългове на 
мъжа си, а малката Александрина-Виктория – сираче.

Шест дни по-късно си отиде от този свят и ста-
рият крал, но и това малко помогна на вдовицата. За 
издръжка на семейството ѝ бяха отделени минимални 
средства, тъй като претендент за престола оставаше 
херцогинята на Кларънс Хаус, чиито деца обаче бяха 
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нежизнеспособни. Нейната втора дъщеря беше умряла 
само три месеца след раждането си.

Затова пък Александрина-Виктория се отличаваше 
с крепко здраве и телосложение.

Вдовицата на херцога на Кент можеше да се върне 
в своя Аморбах и да живее там с дъщерите си, но тя 
предпочете да се бори. Сериозна подкрепа на сестра си 
оказа принц Леополд, който имаше сериозни планове за 
бъдещето на малката Дрина, както наричаха Алексан-
дрина-Виктория нейните близки.

В коридорите на Кенсингтънския дворец се чуваха 
викове и възторжен детски писък – малката Дрина се 
радваше, че беше успяла да се отскубне от ръцете на 
по-голямата си сестра Теодора. Детето тичаше, ловко 
изплъзвайки се на възрастните и викайки, докато накрая 
една от фрейлините успя да хване непослушното дете. 
Сега виковете му не бяха от възторг, момичето тропаше 
с крак, настоявайки незабавно да я пуснат!

Баронеса Шпет не можа да удържи палавницата, тя 
отново се отскубна от нея, но почти веднага попадна в 
ръцете на майка си. Херцогинята на Кент се отнасяше с 
дъщеря си строго и упрекваше останалите, че развалят 
детето ѝ със своята снизходителност. Виктория Мария 
Луиза беше твърде взискателна към малкото момиче и 
се стараеше да възпита у него онези качества, които за-
дължително трябваше да притежава добропорядъчната 
немска жена.

В Кенсингтънския дворец в началото на деветнаде-
сети век това бяха съвсем необичайни изисквания. Като 
стана крал, Джордж ІV не изостави привичките си към 
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