
Глава XII.
НА ВРАТАТА.

Дезире се отдръпна към стената, закривайки лицето си с 
ръце. Хари стоеше над просната фигура на краля, задъхан и 
бесен.

Колкото до мен, не мислех за това, което беше напра-
вил  –  грозящата  опасност  от  ситуацията  беше  обсебила 
съзнанието ми и накара мозъка ми да действа.

Изтичах до фигурата на пода и се наведох над него. Ня-
маше никакво движение – очите му бяха затворени.  Като 
извиках на Хари да наблюдава навън коридора, бързо накъ-
сах вълнената  си жилетка на ивици – сякаш пръстите  ми 
бяха направени от стомана – и вързах китките и глезените 
на инката здраво, стягайки ги на гърба му.

След това с друга лента му запуших устата, мислейки 
си, че по-добре е да сгреша от предпазливост. В следващия 
момент  го  завлякох в  ъгъла на  стаята  зад гранитната  ку-
шетка и го покрих с нейната кожена покривка.

След това се обърнах към Хари:
- Пътят чист ли е?
- Да – отговори той откъм вратата.
-  Тогава тук – бързо,  човече! Взимай тоягите и кльо-

пачката. Дезире – ела! Нямаме и секунда за губене.
- Но, Пол... – започна тя; след това, виждайки крайната 

лудост  във  всеки  друг  начин  на  действие,  различен  от 
мигновеното бягство, тя скочи към Хари, за да му помогне с 
вързопите с провизии.

Имаше повече, отколкото можехме да носим. Хари и аз 
взехме всеки по един вързоп под лявата си мишница, като с 
другата ръка държахме тоягите.  Дезире се опита да вземе 

143



два вързопа, но те бяха твърде тежки за нея, и тя беше при-
нудена да пусне единия.

Тръгнахме, след като хвърлихме последен бърз поглед 
към неподвижната купчина в ъгъла, Хари беше начело, а аз 
– отзад, като Дезире беше помежду ни.

Но нямаше да бъде толкова лесно. Бяхме близо до вра-
тата, когато се чу стържещ, трополящ звук изотгоре, и един 
грамаден блок от гранит падна направо пред вратата с тря-
сък, който накара земята да потрепери под краката ни.

Изумени, ние разбрахме мигновено, че коварството на 
инките се оказа твърде голямо за нас. Хари и аз изтичахме 
напред, но само да предизвикаме отчаяние; вратата беше на-
пълно затворена с масивна скала, една непробиваема завеса 
от камък, тежаща много тонове, и от нито една страна няма-
ше отвор по-широк от един инч. Ние бяхме затворени, без 
всякаква надежда да избягаме.

Стояхме слисани;  Дезире не издаде и звук,  а се беше 
вторачила в блока на вратата с някакво глупаво учудване. 
Това беше от онези внезапни и смайващи беди, които ни 
лишават  за  момент  от  цялата  сила  да  разсъждаваме  или 
дори да разбираме.

Тогава Хари каза спокойно:
- Е, играта започна.
А Дезире се обърна към мен като спокойно отбеляза:
- Трябва да са ни наблюдавали. Бяхме глупаци като не 

го знаехме.
-  Невъзможно! – заяви Хари; но аз се съгласих с Дези-

ре; и въпреки че не можах да видя никакъв отвор или про-
цеп от какъвто и да е вид по стените или тавана, бях убеден, 
че дори и тогава очите на инките са били над нас.

Нашето положение беше наистина безнадеждно. С вся-
ко наше движение шпионирано, заобиколени от четири со-
лидни стени от камък, а зад тях десет хиляди диви зверове, 
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чакащи да ни разкъсат на парчета – кое най-безумно въобра-
жение би могло да си позволи надежда?

След това, докато се оглеждах, погледът ми се спря на 
купчината под покривката в ъгъла. Ето, в лицето на краля 
на инките се намираше единственото ни предимство. Но как 
бихме могли да го използваме?

Чух гласа на Дезире със спокоен тон на отчаяние:
- Загубени сме.
Хари отиде до нея и я взе в обятията си.
- Благодаря на Провидението – каза той, – че ти си с 

нас. – След това се обърна към мен – Вярвам, че това е за 
добро, Пол. Изобщо нямаше шанс за нас; можем да го ка-
жем и сега. И е по-добре да умрем тук, заедно, отколкото – 
по друг начин.

Аз  се  усмихнах  на  философията  му,  знаейки  нейния 
източник. Тя дойде не от собствената му глава, а от ръцете 
на Дезире. Но беше истина.

Седяхме  мълчаливо.  Нямаше  какво  да  обсъждаме;  то 
беше твърде първично, за да се нуждае от слово за обясне-
ние или разбиране. Вярвам, че не безнадеждността задържа-
ше думите ни,  а просто нямото разбиране,  че там, където 
всяка надежда е изчезнала, думите са непотребни – по-ло-
шо, подигравка.

Накрая, прекосих стаята и махнах покривката от тялото 
на Детето на Слънцето. Той беше дошъл в съзнание; малки-
те  му  зли  очи  бляскаха  към  мен  с  изражение,  което  би 
трябвало да предизвика ужас с интензивността на неговата 
злостна  омраза,  ако  той  не  беше  напълно  безпомощен. 
Обърнах се към Хари:

- Какво ще правим с него?
-  За Бога,  бях забравил! – възкликна момчето.  – Пол, 

може  би  ще  можем  да  установим  контакт  с  тях...  –  Той 
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спря, хвърляйки бърз поглед към затворената врата; тогава 
добави – Но е невъзможно.

- Вярвам, че е възможно – противопоставих се аз. – Ако 
инките са в състояние да спуснат този камък във всеки мо-
мент,  можеш  да  бъдеш  сигурен,  че  са  готови  и  да  го 
вдигнат.  Как, само Небесата знаят; но фактът е несъмнен. 
Мислиш ли, че те ще осъдят скъпоценния си крал да умре 
от глад?

- Тогава кралят може да ни спаси!
- И как?
- Нашия живот срещу неговия. Няма да му даваме нищо 

да яде, и ако, както казваш, те имат някакъв начин да ни 
наблюдават, ще бъдат принудени да преговарят. Ти можеш 
да разговаряш с кипуси, и им кажи, че ако не ни освободят 
и  не  ни оставят да си вървим в безопасност,  те ще имат 
мъртъв крал. От начина, по който изглежда го почитат, те в 
миг ще установят контакт с нас.

- О, те биха дали обещание, добре – съгласих се аз – но 
как ще ги накараме да го спазят?

-  Е, обещанието си е обещание. И това е единственият 
ни шанс.

- Не, Хари; да им се доверим, ще бъде безумие. В мига, 
когато излезем през тази врата те ще бъдат върху нас – ця-
лата им просяшка, смърдяща сган.

- Тогава нямаме възможност – изобщо никаква? – наме-
си се Дезире.

-  Никаква.  Така че можем да приемем най-лошото.  А 
най-лошото  е  най-добро  за  нас  сега.  Наистина,  имаме 
късмет; умираме по наш собствен начин и в избрано от нас 
време. Но има една трудност.

Тогава, в отговор на въпросителните им погледи, аз до-
бавих изразително:
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- Нямаме оръжия. Не можем да си позволим да умрем 
от глад – краят трябва да дойде преди това, защото, когато 
те ни видят отслабнали, ще бъдем предоставени на тяхната 
милост.

В очите на Дезире имаше разбиране и ужас, но тя гледа-
ше към мен със смел опит да се усмихне, като извади от ко-
сата си нещо блестящо, което проблесна на светлината от 
пламтящите урни. Това беше малко стоманено острие с би-
серна дръжка, посипана с диаманти.

Бях го видял преди много време – подарък, беше ми ка-
зала Дезире, от младия мъж, който бях видял в кралската 
карета в Мадрид, в деня, когато за пръв път бях чул името 
Льо Мир.

- Това ще свърши ли работа? – попита тя спокойно, по-
давайки ми го със сигурна ръка.

Смелата Льо Мир! Взех камата и я сложих в джоба си, 
и, поглеждайки към Хари, си разменихме с него кимване на 
разбиране. Не бяха нужни думи.

- Но трябва да си призная, че съм страхлива – каза Де-
зире. – Когато часът настъпи, аз... аз не бих могла да понеса 
да видя... да чакам...

Погледнах я и казах просто:
-  Ти ще бъдеш първа – и  тя  ми се усмихна с благо-

дарност, с което показваше от сърце, че не би се отказала, 
когато  настъпеше  последния  миг.  И  от  възхищението  си 
пред нейния голям кураж, аз забравих за ужаса от задачата, 
която се падаше на мен.

Облекчение беше да приемем най-лошото и да го обсъ-
дим спокойно; нямаше го измъчването от неизвестността, и 
ние щяхме да свършим със себе си. Товарът падна от сърца-
та  ни,  и  спокойно  чувство за  солидарност се създаде по-
между ни, откровено като самата смърт. И в нашата власт 
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беше да си изберем последния миг – още бяхме господари 
на своите съдби.

Всяко действие изглежда безсмислено, когато надежда-
та  е  мъртва,  но  се налагаше да извършим някои неща,  и 
Хари и  аз  се  размърдахме.  Загасихме  пламъка  на  всички 
урни без една, за да пестим петрол, без да ни е грижа, че 
щяхме да отпътуваме в тъмнината.

Оказа се, че запасите ни с вода бяха достатъчни за ня-
колко  дена,  ако  ги  използвахме  пестеливо;  защото  ние 
мислехме  да  поддържаме  живота  си  дотогава,  докато 
имахме гориво. След това отговорността приключваше; чо-
век имаше право да ускори това, което съдбата беше напра-
вила неизбежно.

Часовете отминаваха.
Говорехме много малко; понякога Дезире и Хари разго-

варяха на тих глас и аз не можех да ги чуя; бях зает със 
собствените си мисли. И те не бяха неприятни; ако, гледай-
ки смъртта в лицето, човек може да запази философията си 
непроменена,  той  е  постигнал  в  живота  си  единствения 
успех, който си струва.

Ядяхме и пиехме, но не давахме нито вода, нито храна 
на нашия съкилийник. Не защото аз наистина се надявах да 
предизвикам преговори с инките – но това беше възможно и 
си струваше да се опита. Познавах ги достатъчно добре, за 
да оценя правилно стойността на всеки пропуск за излизане, 
който можеха да ни дадат.

Малко се изненадах, че у Дезире не открих лекомислие 
или вулгарна подкрепа на куража, основан на невежество. 
Имаше нежност в маниерите й, особено към Хари, което го-
вореше  за  нещо  по-дълбоко  и  събуди  в  гърдите  ми  по-
дълбоко  уважение  към  нея.  Светът  не  познаваше  Дезире 
Льо Мир – той просто беше очарован и забавляван от нея.
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Бяха  изминали  много  часове  в  тази  гробовна  апатия. 
Два или три пъти посъветвах Дезире да легне да си почине 
и,  ако е  възможно,  да поспи.  Тя  отказваше,  но аз  станах 
настоятелен и Хари добави своя глас към моя. Тогава, за да 
ни  направи  удоволствие,  тя  се  съгласи;  ние  застлахме 
покривката  върху  гранитната  кушетка  и  я  направихме 
колкото е възможно по-удобна за нея.

Тя бързо заспа след пет  минути.  Хари стоеше на ня-
колко стъпки от кушетката,  като я наблюдаваше.  Говорех 
му, с тих глас:

- И ти трябва да си починеш, Хал. Един от нас трябва да 
остане на пост; Аз ще бъда пръв и ще ти се обадя, когато ми 
се доспи. Тази предпазна мярка може да не е необходима, 
но не ми се иска да се събудя и да се намеря в положението 
на нашия приятел там.

Той искаше да застане на пост пръв, но аз настоявах, и 
той постла нашите пончо на пода, и скоро и той заспа лесно 
и дълбоко. Гледах ту към него, ту към Дезире с усмивка, и с 
мисълта, че и самият Сократ не би се сблъскал с лош късмет 
с по-високо присъствие на духа.

Беше  възможно  каменната  преграда  на  изхода  да  се 
повдигне безшумно, и това правеше необходимо да прикова 
погледа си върху нея почти постоянно. Това стана тягостно; 
освен това, два пъти осъзнах факта, че мислите ми ме отна-
сяха толкова далеч от заобикалящата ме среда така, че камъ-
кът можеше да бъде вдигнат догоре, без да го забележа.

Така, като използвах якето си за възглавница, седнах на 
пода пред прага,  облегнах се  на  камъка,  и  се  отдадох на 
размисли.

Бях седял така три или повече часа, и мислех да изви-
кам Хари да ме смени, когато усетих движение зад гърба си. 
Бързо се обърнах, и видях камъкът да се движи нагоре.

149



Той се издигаше бавно,  на леки чести тласъци,  всеки 
път на не повече от една осма от инча (3 мм). За петнайсет 
минути той беше само на четири инча (10 см) от пода. Ня-
маше никакъв шум, освен лекият стържещ шум отгоре.

Застанах  на  няколко  крачки  от  него,  хванал  една  от 
златните тояги в ръка, мислейки си, че не е необходимо да 
будя Хари,  докато отворът не беше достатъчно широк да 
предизвика безпокойство. Или, по-скоро, понеже не се боях 
от атака – бях убеден, че нашата хитрост беше успяла, и че 
те имаха намерение да установят контакт чрез кипусите.

Камъкът се издигна малко над един фут (30 см),  след 
което  спря.  Очаквах  да  видя  сноп  кипуси,  пъхнати  през 
отвора, но те не се появяваха.

Вместо това, по пода бяха натикани пет златни съда, до-
като не влязоха вътре, извън камъка; можах да видя черни и 
космати длани и ръце, които веднага се дръпнаха.

След това гранитната преграда падна с трясък, който ме 
накара да подскоча от неговата внезапност и да събудя и 
Хари, и Дезире..

Два от съдовете бяха пълни с вода, два – с нефт, и еди-
ния – със сушена риба. Хари, който раздразнено скочи на 
крака, замърмори от възмущение.

- Поне да ни бяха пратили малко супа. Но какво им е 
намерението?

- Това означава, че Дезире беше права – отбелязах аз. – 
По някакъв начин ни наблюдават. И, виждайки, че отказва-
ме да предложим на любимия им монарх ядене, му изпра-
щат дажбата от килера.

Хари се ухили.
- Ще я получи ли?
- Едва ли – казах аз натъртено. – Ще ги накараме да се 

договорят с нас,  ако трябва да се спази тяхната диплома-

150



тичност.  Ще има  съобщение  от  тях  до  двайсет  и  четири 
часа. Ще видиш.

- Както и да е, сега ние знаем, че те могат да вдигнат ка-
мъка, когато счетат за необходимо. Но, в името на Архимед, 
как?

Той  отиде  до  вратата,  и  с  любопитство  започна  да 
проучва блока от гранит, но от вътрешността нищо не мо-
жеше  да  се  разгадае  за  неговата  тежест  и  дебелина. 
Обясних, че има няколко начина, по които това нещо може 
да се вдигне, но че най-възможният е чрез въртене на скри-
пец,  което  изискваше  просто  няколко  кръгли  камъка  и 
плоска повърхност отгоре, с въжета от кожа за повдигане.

Бяха минали няколко часа, откакто ядохме за последен 
път, и решихме веднага да го покажем на шпионите, без да 
показваме  намеренията  си  относно  нашия  пленник.  Така, 
ние се угостихме със сушена риба и вода, като внимавахме 
да не  се  приближаваме  до краля,  който  се  беше обърнал 
настрана  с  лице  към  нас,  съвсем  заприличал  на  слабата 
светлина на черно куче, свило се на земята.

Хари ме смени на поста до вратата, и аз легнах да спя. 
Дезире седеше до него, и тихите звуци на техните гласове 
достигаха до мен, както си лежах на кушетката (която бях 
заел аз, вместо Дезире) като неразличим, музикален шепот. 
Това продължи може би десет минути; след това заспах.

Това  стана  наша  обичайна  практика.  През  многото 
изтощителни часове, които следваха, нямаше нито момент, 
в който някой от нас да не е седнал с гръб, опрян о камъка, 
преграждащ вратата; не смеехме да се доверим на очите си. 
Обикновено Хари и Дезире бяха на пост заедно, и, когато ги 
сменях, спяха един до друг на кушетката.

Понякога,  когато  всички  бяхме  будни,  Дезире  беше 
оставяна да пази сама; но Хари и аз никога не заспивахме 
двамата едновременно.
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Времето,  което  прекарахме  така  не  можеше  да  се 
пресметне  приблизително,  защото  времето  беше  мудно  и 
течеше едва-едва. Но аз бих казал, че бяхме затворени около 
четири,  може  би  пет  дни,  когато  монотонността  рязко 
свърши.

Бях напуснал поста и Хари и Дезире бяха заели моето 
място. Преди да си легна, дадох малко вода на пленника, за-
щото преди известно време приехме, че е необходимо да му 
даваме да пие. Но храна не му давахме.

След това спах два или три часа, както ми каза Хари, но 
на мен ми се сториха толкова минути, когато бях събуден от 
гласа му, който викаше името ми. Като погледнах към вра-
тата, аз скочих на крака.

Камъкът бавно се издигаше от пода; вече отворът беше 
един фут или повече.  Дезире и  Хари стояха мълчаливо с 
лице към него.

-  Нищо ли не видяхте? – попитах аз, когато се присъе-
диних към тях. 

- Нищо – каза Хари. – Ето, вземи една от тези тояги. 
Нещо става.

-  Разбира се – камъкът,  –  казах  аз  шеговито,  като се 
прозинах. – Може би нищо по-важно от сноп кипуси. Боже, 
колко съм сънен!

Камъкът още се издигаше нагоре, много бавно. Стигна 
височина два фута (60 см), и още не спираше.

- Това не са кипуси – каза Хари, – или ако са, трябва да 
ни пращат цяла библиотека. Шест инча (15 см) щяха да са 
достатъчни за това.

Кимнах, продължавайки да наблюдавам все по-разши-
ряващият се отвор в краката ни.

- Ще си имаме работа, Хал. Бъди готов с твоята тояга. 
Дезире, върви в отдалечения ъгъл, зад този стол.

Тя отказа; аз настоях; тя тропна с крак ядосано.
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- Да не мислиш, че съм дете да бягам и да се крия? – по-
пита тя с твърдост.

Нямах време за губене да я убеждавам.
- Ще отидеш – казах аз твърдо, – или ще те занеса и ще 

те завържа.  Това не е игра.  Трябва ни пространство и да 
знаем, че си в безопасност

За моя изненада, тя не отговори, а мълчаливо се подчи-
ни.  Тогава внезапно ми хрумна една мисъл и отидох при 
нея зад каменния стол в ъгъла.

-  Ето  – казах тихо,  подавайки й  малкия,  украсен  със 
скъпоценни камъни нож,  който извадих от  джоба си,  –  в 
случай, че...

- Разбирам – каза тя просто и ръката й стисна дръжката.
До този момент камъкът беше вдигнат на половината на 

отвора на вратата, оставяйки място високо над три фута (1 
м) и продължаваше да се издига. Аз стоях от едната страна, 
а  Хари  –  от  другата,  като  не  държахме  да  се  показваме 
точно отпред.

Изведнъж той напусна поста си, изтича до един от ка-
менните столове и започна да разбива гранитните блокове. 
Изведнъж разбрах намерението му и нашата грешка;  още 
отдавна трябваше да барикадираме вратата отвътре. Но сега 
вече  беше  твърде  късно;  от  опит  знаех  колко  трудно  се 
освобождават тези блокове с твърди ръбове, и извиках:

- Не, за бога, Хал. Глупаци бяхме, че не се сетихме за 
това по-рано,  но сега вече няма време за това.  Върни се, 
няма да мога да ги спра сам.

Въпреки това, той продължи усилията си и успя отчасти 
да освободи един от блоковете; но в този момент вратата 
беше почти изцяло отворена и той разбра, че е безсмислено 
да продължава да се опитва.

Той се върна на поста си отдясно на вратата – аз бях 
отляво.
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Камъкът сякаш се вдигаше по-бързо. Той стигна догоре 
– продължи още – и бързо се завъртя към стената и изчезна, 
сигурно за да застане на конзолата си отгоре.

Стояхме в очакване, напрегнати и нащрек. Отворената 
врата беше зяпнала към тъмния,  празен коридор,  в  който 
светлината  от  едната  ни  урна  проникваше  слабо.  Не  мо-
жехме да видим или чуем нищо, нямаше никакъв признак, 
че  в  коридора  имаше  някой,  но  ние  не  смеехме  да 
погледнем  в  тази  тъмнина.  Очакването  продължи  доста-
тъчно. Хари пусна нетърпеливо проклятие и направи дви-
жение като да излезе от вратата, но аз го върнах с ръкомаха-
ния.

Тогава  дойде лавината  –  с  внезапност  и  ярост,  която 
спусна нощ върху нас.

Приклекнали, втурнали се фигури изпълниха отвора на 
вратата от двете посоки и свирепо се нахвърлиха върху нас. 
След  толкова  изтощителни  дни  на  досадно  бездействие, 
безпомощност и безнадеждна апатия, луда радост пламна в 
мозъка ми и накара сърцето ми да забие по-силно, когато 
вдигнах тоягата си високо и нанесох удар за свобода и жи-
вот.

Този удар разби черепа на един, чиито пръсти бяха до-
копали гърлото ми, и той се просна като пън в краката ми; 
но мястото му веднага се попълни от друг. Отново замахнах 
с тоягата; друг се олюля, падайки към вратата, опирайки се 
в  нея,  а  кръвта  му струеше от  разбитата  му глава,  полу-
мъртъв,  но останал изправен,  благодарение на натиска на 
неговите събратя изотзад.

Ако вратата беше само с един фут (30 см) по-широка, 
щяхме да бъдем затрупани почти веднага. А при това поло-
жение, трима или четирима можеха да достигнат до нас на-
веднъж,  но  срещнаха златото,  което техните  предци бяха 
донесли от храмовете на Хуануко, и което ги чакаше. Ръка-
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та  ми  сякаш  имаше  силата  на  хиляди  ръце;  замахваше  с 
тежката  тояга,  сякаш  беше  перце,  и  със  смъртоносна 
точност.

Хари се биеше като демон.Аз мисля, че правех всичко, 
което един човек можеше да прави, но той правеше повече, 
при това по-хладнокръвно.  Аз стоварвах тоягата си върху 
глави, рамене, гърди и рядко пропусках моя човек.

Но ударите на Хари бяха като картечница. Видях го да 
се пресяга и хваща за гърлото един, който ме беше захапал 
за рамото,  и,  държейки го точно пред себе си с изпъната 
ръка, с един удар прекърши врата му. После тоягата му се 
стовари върху един черен череп със светкавичен удар и уда-
ри главата на друг със силата на ковашки чук.

По това време не знаех дали виждам тези неща; всичко 
беше гърчене, борба, кървав ужас; но по-късно очите на па-
метта ми ги показаха.

Те все още прииждаха. Ръката ми се вдигаше и спуска-
ше сякаш без команда от мозъка; не съзнанието я движеше. 
Сякаш от край време бях застанал на тази касапска врата и 
стоварвах този лост от  злато върху многобройните  черни 
черепи и изкривени озъбени лица. Но те не изчезваха. Един 
падаше, друг заемаше мястото му; и друг, и друг, и друг.

Телата на тези, които падаха, бяха изтегляни изотдолу. 
Не го виждах, но трябва да беше така, защото скоро щяхме 
да сме си издигнали барикада за отбрана – барикада от тру-
пове. А нямаше такава.

Започнах да отмалявам и Хари забеляза  това,  защото 
извика запъхтян:

- Дръж се... Пол. Спокойно... Не могат... да прииждат... 
вечно.

Яростта на ударите му се удвои, като той се приближи 
до мен и пое по-голям дял от атаката, така че аз почти имах 
време да отдъхна.
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Но нямаше да можем да се задържим много дълго. Мо-
зъкът ми бясно се въртеше и сякаш тежестта на хиляди то-
нове  ме  теглеше  безпощадно,  неизбежно  към  пода.  За-
държах се на крака чрез някакъв безумен инстинкт, защото 
желанието и разума бяха изчезнали. 

И тогава, за миг, очите на Хари срещнаха моите, и аз 
прочетох в тях това, което никой от нас не можеше да каже. 
С яростта на безнадеждността ние атакувахме заедно с едно 
последно усилие.

Дали инките видяха в това усилие обновена сила, която 
говореше за безсмъртие, или това се случи в момент, когато 
натискът изотзад беше спрян и не ги принуждаваше да заги-
ват,  не  знам.  Може би това  беше заради някои по-добри 
мъже, на които просто им беше достатъчно.

По каквато и да е причина, атаката спря почти с вне-
запността, с която беше започнала; те се отдръпнаха от вра-
тата; Хари се втурна напред с вдигната тояга и фигурите се 
стопиха в тъмнината на коридора.

Хари се обърна и ме погледна, тъй като аз се стоях на 
вратата и се олюлявах. Никой от нас не можеше да говори. 
Заедно се заклатушкахме назад в стаята, но аз не бях изми-
нал и половината път, когато краката ми се огънаха под мен 
и аз се строполих на пода. Смътно виждах лицето на Хари 
над мен, сякаш през воал – след това друго лице, което се 
приближи до моето – и глас:

- Пол! Любов моя! Те го убиха
Меки бели ръце бяха около шията ми и кадифена буза 

се притисна о моята.
- Дезире! – изпъшках аз. – Недей! Хари! Не, не са ме 

убили...
След това – гласът на Хари:
- Добре, старче. Знам...  знаех, че тя те обича. Нямаме 

време да говорим за това. Чуй, Пол – какво щеше да напра-
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виш за Дезире – ако можеш – те ще се върнат всеки мо-
мент...

Тази мисъл разпали мозъка ми; аз се надигнах на лакът.
-  Нямам сила – казах,  не знаейки какво говоря.  –  Ти 

трябва  да  направиш  това,  Хари,  ти  трябва.  И  то  бързо, 
момче! Ножът! Дезире... ножът!

Това, което последва за мен беше като на сън; очите ми 
бяха замъглени от изтощението, което надви тялото ми. Ли-
цето на Дезире пред моето изчезна... след това – тишина... 
след това звукът на нейния глас като че ли от разстояние:

- Хари... ела! Не мога да го намеря! Изпуснала съм го 
някъде, когато тичах насам... трябва да е тук... на пода...

И след това се появи друг звук, който познавах твърде 
добре – звукът на бързи леки стъпки.

Мисля, че се опитах да се изправя на крака. Чух гласа 
на Хари да крещи обезумяло:

- Бързо... ето, идват! Дезире, къде е?
Чу се резкия писък на отчаяние, нададен от Дезире, не-

довършеното проклятие от Хари и в следващия миг се ока-
зах прикован към пода от тежестта на множество тела.
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