
Глава XI.
КРАЛСКИ ПОСЕТИТЕЛ.

Ако не беше явната опасност, щях да се изсмея високо 
на  това,  което  прочетох  в  очите  на  краля.  Не  беше  ли 
върховна  подигравка  за  Дезире  Льо  Мир,  която  се  беше 
стремяла  към  величието,  богатството  и  могъществото  на 
цяла Европа, да бъде гледана с похот от това грозно джу-
дже? Беше там, нямаше грешка.

Нададох  рязък  вик  на  предупреждение,  но  не  беше 
необходимо; Дезире вече беше съзряла кралския посетител. 
Отблъсна Хари от себе си изцяло. Той скочи на крака с яд и 
изненада; след това, просветлен от смущението на лицето й, 
се  обърна  бързо  и  изпсува,  когато  също  видя  неканения 
гост.

Колко  критична  беше  ситуацията,  не  знаех,  въпреки 
твърденията на Дезире. Погледът му беше човешки и беше 
лесно да се прочете, че съдържаше ревност, а когато властта 
ревнува, тогава е опасно.

Но  Дезире  се  оказа  адекватна  на  случая.  Тя  остана 
седнала  на  гранитната  кушетка  повече  от  минута,  без  да 
помръдне; смущението напусна погледа й, като ни гледаше 
с крайно очевидно хладнокръвие; но аз, който я познавах, 
можех да забележа как мозъкът й работи със скоростта на 
светкавица. След това погледът й се премести към фигурата 
на входа, и с жест, внушителен и истински царствен в своя-
та  простота,  протегна  напред ръката  си,  с  дланта надолу, 
към краля на инките.

Като  покорна  дресирана  маймуна,  той  изприпка  през 
пространството, което ги разделяше, сграбчи меката й бяла 
ръка с грамадната си лапа и докосна с устните си нейните 
пръсти.
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Това беше всичко,  но то разказваше томове на всеки, 
който би могъл да разгадава причините за дадено действие. 
Спомням си, че през това време през ума ми светкавично 
премина една история за Дезире в Париж, която бях чул. 
Херцогът на Белармин, тогава неин покровител, една вечер 
влязъл в разкошния й апартамент на Рю Жонтьо – обзаве-
ден, разбира се от него – и заварил своята обожавана да за-
бавлява някой си Жул Шаво, млад и красив поет. Веднага 
след  това  той  започнал  да  сипе  най-горчиви  упреци  и 
презрителни разобличения.

- Мосю – казала Дезире с вид на оскърбена кралица, ко-
гато  той  свършил,  –  Вие  сте  скучен.  Малкият  Шаво  ме 
развлича. Ясно Ви е, че аз никога не се отказвам от всяко 
нещо,  което  считам  необходимо  за  моето  забавление,  а 
точно сега Ви намирам за доста отегчителен.

И благородният херцог, победен от този огнен поглед и 
тези ужасни думи, се оттеглил със смирени извинения, след 
като  получил  снизходително  разрешение  да  се  обади  на 
следващия ден!

На  кратко,  Дезире  беше  неустоима;  покоряването  на 
краля на инките не беше нищо друго,  освен поредният й 
триумф, макар и не най-забележителният.

И  тогава  погледнах  към  Хари  и  долових  една  нова 
опасност. Той гледаше предизвикателно към инката с очи, 
които разказваха цялата му история, с огън в тях, и които 
очакваха съмнението да стане действителност Извиках му:

- Хари! Овладей се!
Той хвърли поглед към мен, изсмя се кратко, и кимна
След това  чух  гласа  на  Дезире,  с  нисък  тон  на  пре-

дупреждение:
- На колене!
Това, което имаше пред вид, беше ясно; тя говореше на 

нас. Кралят се беше обърнал от нея и ни наблюдаваше спо-
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койно с почти притворени очи, които бяха почти непрони-
цаеми. Хари и аз се спогледахме и останахме прави. Тогава 
гласът на Дезире прозвуча пак:

- Хари! Ако ме обичаш!
Това беше призив към дете; но любовта е млада. Хари 

незабавно  падна  на  колене,  с  лице  към  краля;  и  аз  го 
последвах,  като  се  чудех  на  себе  си.  До  ден  днешен  не 
разбрах каква беше тази непреодолима сила, която ме свали 
долу. Дали това беше друг случай на властта на Дезире?

Може би за минута ние останахме неподвижни на коле-
нете си, докато кралят стоеше вторачен в нас, на мен ми се 
стори с изражение на съмнение. След това бавно,  и с по-
ходка, която наподобяваше величие, въпреки тромавата му 
фигура и ниския му ръст, той закрачи към изхода и изчезна 
в коридора безшумно.

Хари и аз се спогледахме, като два езически идола, и 
избухнахме в неудържим смях. Но той беше смесен с части-
ца гняв, и аз се обърнах към Дезире.

- За бога, беше ли необходимо това?
- Направихте го много галантно – каза тя с усмивка.
- Това е добре, но не ми харесва да го повтарям. Хари, 

заради достойнството ми,  бъди малко дискретен.  И какво 
предполагаш, че ще направи за това горкият?

- Нищо – каза Дезире, свивайки рамене. – Само трябва 
да бъде укротен. Трябва да вървя. Не знам дали знаете, но 
сте настанени в  кралските апартаменти.  Стаята на  негово 
величество – той има не само една – е по коридора вляво от 
тази. Моята е вдясно – и сигурно в момента тъпче на място 
до отмаляване. – Тя стана от гранитната кушетка и прекоси 
половината стая по посока на вратата. – Au revoir, messieurs. 
До скоро – ще дойда да ви видя.

В следващия миг тя изчезна.
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Хари и аз, останали сами, имахме достатъчно за какво 
да мислим и да разговаряме,  но изминаха десет минути в 
тишина, преди да заговорим. Седнах на един от каменните 
столове, чудейки се какъв ще бъде резултатът – ако има та-
къв – от посещението на краля и неговото разкритие.

Хари крачеше нагоре-надолу по дължината на апарта-
мента с наведена глава. След малко той внезапно заговори:

- Пол, искам да знам точно какво мислиш за шансовете 
ни да се измъкнем оттук.

- Защо... – поколебах се аз. – Хари, не знам.
- Но ти си мислиш за това, и знаеш нещо за тези неща. 

Какво мислиш?
- Е, мисля, че са слаби.
- Какви са?
-  Не по-малки от това да стане чудо. Те са само два. 

Първият – а аз съм ти говорил за него и преди – трябва да 
намерим подземен поток, който да ни отнесе до западния 
склон.

- Това е невъзможно – поне, за Дезире. И вторият?
- Самата природа. Тя прави големи номера в Андите. Тя 

може да преобърне планината нагоре с краката, в който слу-
чай ние ще се окажем отгоре. Сериозно, формациите тук са 
такива, че всичко е възможно. Разместванията на огромни 
скални маси са обикновено явление. По този начин може да 
бъде отворен проход до някой от по-ниските върхове. Ние 
сме заобиколени от слоеве варовик, гранит и кварцит, които 
са  със  забележителни  различия  и  по  количество  и  по 
твърдост, както и по способността им да устояват на удари-
те  на  времето.  Когато  някой  се  окаже  неспособен  да 
поддържа другия, нещо се случва.

- Но това може да не стане сто години.
- Или никога – съгласих се аз.
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Отново  тишина.  Хари  стоеше  вторачен  в  една  от 
пламтящите  урни,  вглъбен  в  мислите  си  –  лесно  да  се 
отгатне от какво естество. Не мислех, че е подходящо да го 
безпокоя, докато малко след това той заговори пак.

- Какво предполагаш, че този грозен дявол ще направи 
– какво видя в него?

Усмихнах се:
- Нищо.
- Но ако направи? Ние сме безпомощни.
- Довери се на Дезире. Истина е, че тя дори не може да 

му говори, но ще го манипулира някак си. Ти видя какво се 
случи току-що.

-  Но това същество е не по-добро от ням звяр.  Той е 
способен на всичко. Казвам ти, трябва да я измъкнем оттук.

- Да умре от глад?
-  И за нас самите не е твърде безопасно. Що се отнася 

до гладуването, можем да помъкнем достатъчно от прокле-
тата им риба, за цяла година. А едно нещо е сигурно: няма 
да се върнем в Ню Йорк, ако се излежаваме тук, чакайки 
нещо да се преобърне – дори и планината.

- Какво искаш да направим?
- Да изчезваме. Да отведем Дезире далеч от това грозно 

животно. Де да бяха ножовете ни тук!
- Накъде ще вървим?
Въпросът  беше именно  в  това.  Да избягаме  с  Дезире 

беше възможно – а след това какво? От опит знаехме какво 
означаваше  да  бродим  безпомощни  в  тъмнината  из  тези 
пусти пещери, без храна, а за вода, зависещи от Провиде-
нието. На никой от двама ни не му се искаше да се подложи 
повторно  на  тези  изпитания,  особено  с  допълнително 
усложнение от жена,  за  която да се грижим.  Но какво да 
правим?
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Решихме да изчакаме бъдещето, а това значеше време 
посветено на снабдяване с провизии, и, ако беше възможно, 
да измислим някакъв вид оръжие.

Струва си да се отбележи, че инките, доколкото бяхме 
видели, не използваха каквото и да било оръжие. Това най-
вероятно беше резултат от тяхната абсолютна изолация и 
произтичащото  от  това  освобождаване  от  враждебни 
действие от чужда страна.

Що  се  отнася  до  храната,  скоро  щяхме  да  получим 
приятна  изненада.  Беше  около  час,  след  като  Дезире  ни 
остави, когато кралският сервитьор – дадох му титлата на 
своя отговорност – пристигна с купи и блюда върху огро-
мен поднос.

На първо място, купите и блюдата бяха от солидно зла-
то.  Хари  зяпна  от  удивление,  когато  те  бяха  наредени  в 
идеална редица върху една от каменните маси; и когато се 
опитахме да вдигнем празния поднос от друга маса, на коя-
то беше оставен, ние разбрахме защо сервитьорът беше счел 
за  необходимо да вземе  четирима помощници като вино-
черпци.

Имаше куп злато на тази маса, съвсем сериозно, защото 
нямаше съмнение, че това беше част от златото, което било 
носено от Хуануко, когато Писаро го поискал като откуп за 
живота на Атахуалпа.

Но по-добро от сервиза беше онова, което той съдържа-
ше. Може би не беше такова, което би повишило реномето 
на  френски  готвач,  но  за  нас  тогава  то  изглеждаше  като 
върха на кулинарното изкуство.

Имаше  един  голям  съд;  Хари  вдигна  капака  му, 
примрял  от  надежда;  но  в  следващия  момент  лицето  му 
придоби смешно изражение.

- Г-н Сушена Риба – обяви той тъжно и се отказа.
Тогава аз опитах късмета си, и то с по-голям успех.

134



Първо отхлупих една паница  за  задушено,  изпускаща 
гореща пара! За да бъда сигурен, това беше риба, но беше 
гореща.  След това странен,  крехък хляб; нарекох го  така, 
макар че, когато го опитах, се оказа, че е направен от хайве-
ра на някакъв вид риба. Също така, имаше отлична рибешка 
чорба, също гореща, и изключително вкусна.

Четиристотин години на развой бяха научили кралските 
готвачи да приготвят рибата по толкова много различни на-
чини, при които ние почти не можахме да познаем, че хра-
ната е приготвена от същия вид.

- По-добре не можеше и да бъде – каза Хари, сервирай-
ки си щедро от задушеното. – Можем да изядем това, и да 
си скрием сушената. За една седмица ще имаме достатъчно 
за цяла армия.

Що се отнася до мен, пред себе си видях материал за 
нашите оръжия. Когато изпразнихме златния съд, който съ-
държаше нашия "хляб", аз го скрих под покривката на ка-
менната кушетка. Когато сервитьорите минаха да приберат 
съдовете,  те  явно  не  забелязаха  неговата  липса.  Дотук, 
успех.

Няколко часа по-късно Дезире ни направи второ посе-
щение. Очевидно беше в най-веселото си настроение и аз я 
гледах с любопитство от мястото си в  ъгъла,  докато тя и 
Хари  седяха  един  до  друг,  бъбрейки  си  за  абсолютно 
всичко, сякаш бяха в гостната на собствения й апартамент в 
Париж.

Беше ли възможно тя да е действително доволна, както 
беше казала? Каква невъобразима храна можеше да открие 
това черно джудже, за да задоволи страхотната й суетност? 
Или, не прилагаше ли тя на практика девиза на френския 
философ?

Хари поиска разрешение да посети апартамента й; тя не 
се съгласи, като каза, че ако той бъде открит там от краля, 
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нищо не би могло да предотврати катастрофата. Хари смръ-
щи вежди; аз можах да видя усилието му да сподави гнева 
му. След това Дезире го отклони далеч от темата, и скоро и 
двамата се смееха весело.

Минаха  около  четирийсет  и  осем  часа;  в  тази  вечна 
тъмнина нямаше такова нещо като ден. Не виждахме никой 
друг, освен Дезире и сервитьорите. Веднъж се появи весто-
носец, носещ сноп кипуси; можах да дешифрирам тяхното 
значение достатъчно, за разбера, че бяхме поканени на ня-
каква религиозна церемония в голямата пещера. Но аз сче-
тох за неблагоразумно да допусна среща между Хари и кра-
ля, и отвърнах с учтив отказ.

Може някой  да  се  интересува  за  метода,  който  беше 
изключително прост, тъй като при обикновеното общуване 
кипусите са лесни за разчитане. Отвързах два възела от бя-
лата връв – знак за положителен отговор – и завързах два 
допълнителни  на  черната  –  знак  за  отрицателен  отговор. 
След това на жълтата връв – знака на Детето на Слънцето и 
покорност пред него – вързах още два възела, за да покажа, 
че нашият отказ не означава липса на уважение към тяхното 
божество.

Което, междувпрочем, беше не малко любопитно.
Тук бяха потомците на поданиците на Манко-Капак, са-

мият той син на небесното светило, все още заставящ ги да 
боготворят слънцето, макар че те не бяха виждали неговата 
светлина  четири  столетия.  Изоставени  от  своя  бог,  те  не 
бяха се отказали от него; пример, от който последователите 
на друга и по-"цивилизована" религия би трябвало да нау-
чат нещо за могъществото на вярата.

Но да се върнем на разказа.
Както  казах,  безпокоях  се  да  допусна  среща  между 

Хари  и  краля,  и  последвалите  събития  оправдаха  моята 
мъдрост.  Хари действаше по твърде странен начин;  беше 
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невъзможно дори да спомена краля само на майтап, без да 
не предизвикам у него изблик на яростен гняв.

Като се огледам назад сега,  не се изненадвам; защото 
нашият мъчителен опит, безнадеждността на нашето поло-
жение и своенравието на Дезире, Бог ми е свидетел, изопва-
ха  нервите  му;  но  по онова  време  аз  гледах на  неговите 
действия като на постъпки на безумен глупак, и му го казах, 
мислейки да отклоня гнева му към мен. Той не ми обърна 
внимание.

Бяхме  оставени  изцяло  сами  на  себе  си.  През  равни 
интервали храната ни беше носена, и за една седмица бяхме 
натрупали огромен запас сушена риба за случай на нужда, 
освен  колекцията  ми  от  шест  златни  тави,  за  които  ще 
разкажа повече по-нататък.

Веднъж  на  около  двайсет  и  четири  часа  двама  инки, 
които се оказаха личната ни прислуга – защото ние наисти-
на бяхме в състояние да ги разпознаваме след няколко посе-
щения  –  идваха да изпълнят  задълженията  на  камериери. 
Подът на апартамента биваше изтъркван,  урните бяха на-
пълвани отново с течно масло, и кожената покривка на гра-
нитната кушетка биваше сменяна. Като че ли друга вяра – в 
чистотата – не беше се оставила да бъде изместена от гърди-
те на инките.

Когато  успях  чрез  бурни  и  изразителни  жестове  да 
представя  на  нашия  камериер  идеята,  че  се  нуждаем  от 
баня, той ни заведе на около двеста фута (60 м) надолу по 
коридора до поток студена течаща вода. Възползвахме се от 
възможността  да  изперем  с  търкане  своите  дрехи,  които 
отчаяно се нуждаеха от тази операция.

В началото бях огледал урните,  които ни осигуряваха 
светлина. Бяха от злато и с идеална форма, което ме убеди, 
че те са били донесени от бегълците от Хуануко, всъщност 
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както и  кипусите и  няколко други  предмета,  които наме-
рихме, включително и златния ни сервиз.

Урните бяха пълнени с течно масло, което не можех да 
позная. Нямаше фитил, но по ръба на всяка беше поставен 
широк пръстен, издялан от камък, който образуваше отвор 
на горната част от само около два инча в диаметър.  През 
него пламъкът се издигаше на височина около два фута (60 
см).

Нямаше никакъв дим, или съвсем малко, обстоятелство, 
което  беше  необяснимо,  тъй  като  изглежда  нямаше 
възможност да се образува газ в такова малко пространство. 
Но самото течно масло беше неизвестно за мен, и неговите 
свойства може би се дължаха на природата.

Както казах, бях събрал шест златни тави, по една всеки 
път. Заедно те тежаха около двайсет фунта (9 кг) – защото 
бяха малки и твърде тънки – което почти беше количество-
то, необходимо за целта ми. Обясних нещата на Хари, и се 
заловихме на работа.

Първо  се  сдобихме  със  съд  от  гранит  от  нашия 
прислужник по един или друг претекст – той ни трябваше 
за топене на златото. След това откъртихме парче варовик 
от  ъгъла  на  един от  нашите  столове;  за  наш късмет,  той 
беше много мек, избран от инките с цел да забиват по лице-
вата  му  повърхност  кристални  призми.  След  това  се 
снабдихме с дузина или повече от самите призми, и, използ-
вайки ги като длета, и малки блокчета от гранит като чуко-
ве, започнахме да работим върху варовиковия блок.

Това  беше  бавна  работа,  но  накрая  успяхме  да 
издълбаем  улей  в  неговата  повърхност,  дълъг  около 
осемнайсет  инча  (45  см)  и  два  инча  (5  см)  дълбок.  Това 
беше нашата форма за отливки.

След това, да разтопим златните тави. Взехме четири от 
урните, като ги разположихме в група на пода, и на самия 
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връх на пламъците поставихме гранитния съд, подпрян от 
четири каменни блока, които лесно откъртихме от една от 
каменните седалки. В съда сложихме златните тави.

Но след няколко часа открихме, че нямахме достатъчно 
температура – или по-скоро, че съдът беше твърде дебел, за 
да предаде топлината.  И пак се захванахме за  работа със 
своите импровизирани длета и чукове, за да изтъним стени-
те и дъното му. Тази работа беше много трудна и изискваше 
много часове за извършването й.

Накрая, след като напълно изчерпахме всички ругатни 
от речниците си и ги направихме безсмислени от повтаряне, 
и с натъртени и окървавени ръце, ние пак подредихме своя-
та пещ и седнахме да чакаме. Чакахме, докато не прибраха 
чиниите от нашия обяд, и докато не се убедихме напълно, 
че ще бъдем сами за няколко часа.

Накрая златото беше стопено, с упорство, но сигурно. 
Взехме дебелата кожена покривка от кушетката и, по един 
от  всяка  страна,  вдигнахме  съда  с  течния  метал  и  на-
пълнихме нашата леярска форма. За един час той се втвърди 
под  формата  на  полуцилиндър.  Извадихме  го  и  изляхме 
остатъка от златото.

Щеше да се окаже, че нашата придобивка си заслужава 
усилието,  и  аз  го  приех.  Но  поне  бях ангажирал  Хари с 
нещо извън любовните му грижи,  и най-доброто беше, че 
имахме два тежки метални лоста, с които се боравеше лесно 
и  които  щяха  да се  окажат  най-ефективно  оръжие  срещу 
враговете, които нямаха никакво.

Тъкмо  бяхме  заличили  следите  от  своята  работа  до-
колкото можахме и скрихме тоягите от жълт метал в ъгъла 
на апартамента, когато от коридора се чу тропот от стъпки.

Хари  хвърли  към  мен  бърз  поглед;  аз  се  придвижих 
между него и вратата. Но това беше Дезире.
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Тя влезе бързо в стаята и я прекоси до дъното, след това 
се обърна с лице към вратата. Бузите й бяха ярко зачервени, 
очите  й  бляскаха  като  огън,  а  гърдите  й  се  вдигаха  и 
отпускаха с необичайна възбуда. Преди тя или аз да имаме 
време да кажем нещо, Хари беше скочил до нея и сграбчил 
ръката й.

- Какво е станало сега? – попита той с тон, едва доло-
вим по своята интензивност.

- Аз...  не...  знам – каза Дезире, без да сваля поглед от 
вратата. – Остави ме, Хари; нека да седна. Пол! Ох! Упла-
ших се.

- За нас? – попитах аз.
-  Да...  отчасти.  Този звяр!  Но все пак,  той е човек,  и 

това е неговият метод. А вие... аз бях права... вие трябваше 
да отидете в Пещерата на Слънцето, когато той искаше да 
присъствате.

- Но това беше просто покана. Не може ли да се откаже 
на покана? – протестирах аз.

- Но, скъпи мой Пол, това същество е крал – поканите 
му са заповеди.

-  Е,  ние бяхме заети,  а вече сме видели Пещерата на 
Слънцето.

- Все пак, това беше грешка, и мисля, че ще си платите 
за  нея.  Бяха  направени  необикновени  приготовления  за 
много часове. Кралят беше в моя апартамент, и вестоносци 
и стражи пристигаха постоянно, всеки със своя малък сноп 
кипуси, както ги наричаш.

- Видя ли кипусите?
- Да.
- Имаше ли в някой от тях червен връв, висяща сама, с 

по един възел на всеки край?
- Да, всичките – каза Дезире без всякакво колебание.
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-  Това  означава  Хари  и  мен  –  отбелязах  аз.  –  Но 
съобщението! Можеш ли да си спомниш някое от тях?

Тя се опита, но без успех. Което няма да изненада все-
ки, който някога е видял сбирката в музея в Лима.

Тогава Хари се намеси:
- Още нещо е станало, Дезире. Никакъв сноп върви, на-

вързани на глупави възли би те накарал да изглеждаш така, 
точно както изглеждаш сега. Какво беше то?

- Нищо... нищо, Хари.
- Казах, че е станало! И искам да знам! И ако е това, за 

което си мисля, трябва да изчезваме оттук още сега!
- Като че ли можем!
-  Можем!  Имаме  достатъчно  провизии,  които  да  ни 

стигнат за седмици. И виж тук – той изтича до ъгъла, къде-
то беше скрил златните тояги и се върна с тях в ръцете, – с 
тези ние ще си пробием път през всички тях. Кажи ми!

На устните на Дезире се появи странна усмивка.
- И тъй, ти ще се биеш за мен, Хари? – каза тя полу-

тъжно, полу-с-незнам-си-какъв тон. След това тя продължи 
с нисък тон, но твърде различен:

- Е, твърде късно е. Аз принадлежа на краля.
Тя излъга – видях го по очите й. Може би тя смяташе да 

предпази Хари от лудостта му, да го успокои, като даде да 
разбере, че не е необходимо да се бори за нещо, което пове-
че не му принадлежи; но тя грешеше за своя мъж.

Хари не спря да чете очите й – той чу думите й. Напра-
ви две бавни крачки назад, след това се спря напълно спо-
коен, докато лицето му стана мъртвешки бяло, а очите му се 
бяха  вторачили  в  нейните  с  поглед,  който  ме  накара  да 
отместя своя собствен. Душата му гледаше през тях – как 
обичаше тази жена – а аз не можех да издържа на това!

Нито пък след момент можеше и Дезире.  Тя  направи 
крачка напред, протягайки ръцете си към него, и извика:
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- Хари! Не! Това беше лъжа, Хари! Недей... недей!
И те бяха впили погледи един в друг, и аз в Дезире, и 

така не усетихме, че четвърти човек беше влязъл в стаята, 
докато не я прекоси цялата и не спря пред мен. Това беше 
кралят на инките.

Нямах време за мислене, но скочих право пред Хари и 
го обгърнах с ръце, издърпвайки го назад през половината 
стая. Изцяло завладян от изненада, той не се съпротивлява-
ше. Забелязах, че той все още държи в ръце лостовете от 
злато, които беше показал на Дезире.

Кралят се обърна към нас за секунди, намръщен, след 
това се обърна към нея.

Тя стоеше права, с бляскащ поглед. Кралят се прибли-
жи; тя му подаде ръката си с неописуем жест на достойнс-
тво.

За  момент  той  я  погледна,  след  това  устните  му  се 
изкривиха  в  грозно  озъбване,  и,  отблъсквайки  ръката  й 
настрана, той внезапно се нахвърли яростно и сграбчи бяла-
та й шия със своите пръсти.

Чу се сподавен вик от Дезире, неистов вик от Хари – и в 
следващия миг той се беше откъснал и освободил от ръцете 
ми, изпускайки лостовете в краката ми.

Един  скок,  и  той  беше прекосил  стаята;  един  удар  с 
юмрука му,  и кралят на инките беше се проснал на пода 
безчувствен.
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