
Глава XIII.
ВЪВ ВОДОВЪРТЕЖА.

Почти  не  си  спомням  какво  стана  след  това.  Едва 
осъзнавах, че има движение около мен, и че китките и гле-
зените ми бяха здраво вързани.  Хари ми каза по-късно, че 
бил оказал последна отчаяна съпротива,  и че бил спрян от 
вика на Дезире,  молейки го да използва тоягата за целта, 
предназначена за камата.

Той замахнал и я издигнал да нанесе удар; тогава ръка-
та  му  се  отпуснала,  неспособна  да  се  подчини  поради 
жестокия страх от това. В следващия миг той и Дезире били 
надвити също и повалени на пода от дивашката атака.

Разказваше  ми  това,  докато  лежахме  един  до  друг  в 
тъмна  пещера,  където  бяхме  донесени  от  победители-
те-инки. Бях очаквал незабавна смърт; фактът, че живота ни 
беше запазен, можеше да има едно значение, мислех си: за 
да добавят към смъртното отмъщение жестокостта на мъче-
нието.

Не знаехме нищо за съдбата на Дезире. Хари не я беше 
виждал от момента,  когато бил повален на пода при това 
последно нападение. И вместо да се боим за нейния живот, 
ние бяхме убедени, че още по-ужасна съдба щеше да бъде 
нейната,  и се надявахме само тя да намери средство да я 
избегне по единствено възможния начин.

Казах, че пак се бяхме оказали в тъмнина, но тя беше 
много  по-малко  непрогледна,  отколкото  преди.  Ние  ясно 
разграничавахме четирите стени на пещерата,  в  която ле-
жахме; тя беше дванайсет на двайсет фута (3,60 х 6 м), и та-
ванът беше много нисък.  Подът беше влажен и студен, а 
ние нямахме нито понча, нито сака да ни предпазят.
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Описание на душевното ни състояние в това положение 
– изтощени, ранени и вързани толкова здраво, че всяко дви-
жение беше невъзможно – като че ли би разкрило нашата 
слабост.  Сигурно  беше  така,  но  ние  се  молехме  това  да 
свърши – Хари с проклятия и клетви, аз – мълчаливо. Идва 
момент,  когато страданието става толкова остро,  че човек 
иска  единствено  да  се  отърве  и  изобщо  не  мисли  за 
средствата.

Това  беше  първоначална  реакция,  но  постепенно  тя 
отслабна.  И когато, след като бяхме лежали в безсъзнание 
много часове (едва ли можеше да се каже, че бяхме спали) 
те дойдоха да промият раните и охлузванията ни и да ни до-
несат храна и вода – тя всъщност беше благодатна за наша-
та изгаряща, страдаща плът и ние ядохме почти с наслада. 
Но преди да си тръгнат, те отново вързаха китките ни здра-
во на гърба и затегнаха ремъците на глезените ни.

Ако  те  замисляха  наказание,  то,  разбира  се,  не 
изглеждаше  да  са  се  разбързали  за  това.  Отминаваха 
безкрайни часове. За нас се грижеха внимателно, като че ли 
им бяхме ранени другари, а не победени врагове, и, въпреки 
че бяхме оставени на влажния твърд скален под на пещера-
та,  постепенно  се  съвзехме  от  тази  ужасна  ръкопашна 
схватка на входа, и изстрадалите ни тела започнаха да се 
чувстват сравнително облекчени.

-  Какво по дяволите чакат? – изръмжа Хари, след едно 
от  техните  посещения  с храна и  вода.  –  Защо не  сложат 
край на това?

-  Сигурно най-вече затова, че здравият човек може да 
понася мъчения по-лесно, отколкото болния – отговорих аз, 
тъй като преди не бях намерил по-подходящ момент. – Мо-
жеш да бъдеш сигурен, че всичко това ще ни сполети.

- Но какво ще направят те?
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-  Господ един знае. Те са способни на всичко. Ще ни 
сполети най-лошото.

Настъпи тишина; след това Хари каза бавно, колебливо:
- Пол... мислиш ли. че... Дезире...
- Не мисля – не смея да мисля за нея – прекъснах го. – И 

това е по наша вина; ние я провалихме. Трябваше да я изве-
да  далеч  от  техния  досег,  както  й  обещах.  Изложих  се 
ужасно, Хал; не е нужно да казваш нищо.

-  Мислиш ли,  че ще кажа? Само че...  има още нещо. 
Това, което ти каза тя. Аз знаех, че знаеш.

Мълчах; той продължи:
-  Знаех го много отдавна. Мислиш ли, че съм сляп? И 

искам да го кажа, докато все още имам възможност – и това 
беше необикновено добра постъпка от твоя страна.  Искам 
да кажа – да го приемеш по начина, по който го направи.

Прямотата му ме накара да се почувствам неудобно,  и 
не отговорих нищо.  Всъщност, този факт беше неоспорим; 
това  беше  простата  истина,  която,  щом  излезе  наяве,  не 
оставя нищо за казване. Така че аз се отказах да се шегувам 
с явното желание на Хари да разисква този въпрос, и рязко 
смених темата.

Трябва да сме лежали вързани  в  пещерата  най-малко 
седмица. Раните и охлузванията ни бяха напълно излекува-
ни,  като  се  изключи  една  дълбока  незаздравяла  рана  на 
бедрото на Хари, получена от удар в остър ръб на някой от 
каменните столове, когато е бил съборен на пода. Но тя не 
го болеше и беше се почти затворила. И ние можехме да по-
чувстваме възвръщането на силите ни, дори и през скова-
ността, предизвикана от обездвижването на мускулите ни.

Бяхме се отказали да се чудим докога ще се отлага мо-
ментът на края.  Когато накрая дойдоха и срязаха ремъците 
и ни изведоха от пещерата, ние почувствахме не повече от 
обикновено  любопитство  какво  ни  чака  в  края  на  нашия 
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път. В себе си изпитвах ясното чувство на благодарност, че 
неизвестността щеше да свърши.

Те не рискуваха с нас, а ни оказаха честта да ни придру-
жава цял кралски ескорт – поне по брой.  Сигурно не бяха 
по-малко от двеста пред нас, зад нас и от двете ни страни, 
когато напуснахме пещерата и се отправихме наляво по те-
сен, криволичещ коридор.

Щом тръгнахме, протегнахме ръцете си високо и заста-
нахме на пръсти,  за раздвижим схваналите ни се стави;  и 
веднага се оказахме сграбчени от множество ръце от всички 
страни.

-  Бога  ми!  Като че ли им направихме впечатление!  – 
изхили се Хари. По пътя надолу по коридора ние крачехме с 
прусашка парадна стъпка, и почувствахме кръвта да съжи-
вява краката и ръцете ни.

Бяхме вървели по този начин около десет минути, кога-
то направихме завой при един ъгъл, който разпознах ведна-
га по особеното кръгла форма на скалите. Бяхме се отправи-
ли към голямата пещера  –  пещерата,  в която за пръв път 
бяхме видели Дезире, и където тя беше спечелила жребия за 
нашия живот и го беше спасила.

Още една минута и ние бяхме стигнали стълбите, воде-
щи към тунела под езерото. Тук нашите пазачи изглежда се 
поколебаха какво точно да направят;  тези отпред спряха и 
застанаха нерешително, и на мен ми се стори, че те се взи-
раха надолу по каменната стълба и в очите им имаше няка-
къв стаен ужас.  След това един от онези отзад се изкачи и 
със заповеднически жест им нареди да слязат, и те се подчи-
ниха.

Хари и аз все още се намирахме в обкръжението на ця-
лата компания; пред нас имаше петдесет-шестдесет и почти 
двойно повече зад нас.  Идеята да се преборим успешно с 
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тях беше толкова очевидно невъзможна,  че,  струва ми се, 
изобщо не ни идваше наум.

Имаше допълнително забавяне в началото на стълбите, 
защото,  както вече споменах,  тунелът беше изключително 
тесен, че едва ли беше възможно двама да вървят един до 
друг.  Никой  от  тях  не  се  обръщаше,  но  Хари  и  аз  едва 
сдържахме  смеха  си  при  вида  на  онези,  които  бяха  не-
посредствено пред нас и настъпваха своите другари, за да 
не ни пречат да вървим.  При цялата им дивашка грубост 
смятам, че притежаваха малко истинска храброст.

След още пет минути стигнахме до края на тунела и се 
намерихме в началото на витото стълбище. Коридорът беше 
така задръстен от онези пред нас, че не можехме да стигнем 
до него; те прилепиха жабешките си тела о стената и ние 
бяхме принудени да се провираме между тях.

Спряхме се там, едва можехме да различим черните им 
фигури от по-черната стена,  когато един от тях,  който се 
оказа водачът им, се приближи и ни махна да се качим. Ние 
се поколебахме, чувствайки, че това е последният ни шанс 
да окажем съпротива, преценявайки съдбата си.

Това беше момент на неизвестност, но въпреки че не го 
знаех,  Провидението  беше  с  нас.  Защото  случайно 
поглеждайки  надолу,  под спиралното  стълбище  –  понеже 
нямаше земя непосредствено под него – аз забелязах слабо 
мъждукане и движение като от мъглява светлина в черното, 
зеещо пространство под краката ми. (Трябва да сте се сети-
ли, че бяхме в основата на колоната в центъра на голямата 
пещера.)

Движен или от любопитство, или от заповедите на Про-
видението, аз се наведох и се взрях внимателно надолу, и 
видях,  че  движението  всъщност  беше  почти  неуловимо 
отражение от блуждаещ лъч светлина върху водна повърх-
ност. Същевременно леко се учудих дали водата идва от съ-
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щия източник, от който и езерото отвън, без да мисля това 
за достатъчно важно, за да го спомена на Хари.

Тогава въпросът дойде от него:
-  Не е добре, Пол. Те са сто срещу един, а ние сме и с 

голи ръце. Тръгваме ли?
-  Нищо друго не ни остава – отговорих аз и поставих 

крака си на първото стъпало на спиралното стълбище.
Зад нас идваше водачът и още една дузина по петите 

му.
Изкачването  изглеждаше дори по-дълго  и  по-стръмно 

от преди, защото тогава бяхме подтиквани от силно любо-
питство.  Два пъти се спънах в тъмнината и щях да падна, 
ако не беше подкрепящата ръка на Хари зад мен. Но накрая 
стигнахме догоре и излязохме в ослепителната светлина на 
голямата пещера. Видях каменната плоча да се затваря зад 
нас безшумно и си помислих дали изобщо щях да я видя да 
се отваря отново.

Огледахме се наоколо и когато очите ни съзряха нишата 
в скалата отсреща, ние едновременно подскочихме от изне-
нада, а от устата на Хари се изтръгна вик, наполовина от ра-
дост,  наполовина  от  учудване.  Защото,  на  златния  трон, 
точно както преди, беше седнала Дезире. Край нея седеше 
кралят на инките; около тях – охрана и придружители.

Взирахме се в нея с изумление, но тя не гледаше към 
нас; дори от това разстояние можехме да видим, че очите и 
бяха сведени.  Хари извика името й  –  нямаше отговор.  Той 
извика пак и аз го хванах за ръката.

-  Недей,  Хал! Тя вероятно не може да направи нищо 
добро за нас, но ти можеш да й навредиш. Ако тя не отгова-
ря, е защото си има причина.

Той замълча, но не беше убеден и сигурно щеше да спо-
ри, ако вниманието ни не беше приковано от раздвижване в 
нишата.
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Кралят стана и протегна ръка и инките, които изпълваха 
местата покрай стените на пещерата, паднаха ничком.

- Не виждам изобщо да сме спомогнали да оредеят – за-
белязах аз. – Мисля, че всъщност са повече от преди. Откъ-
де ли идват всички те?

- Господ знае!
-  И,  между другото,  сега е  ясно защо чакаха толкова 

дълго да се заемат с нас. Кралят, естествено, е искал да при-
съства на забавлението и му е трябвало време да се възста-
нови от действието на малкото постене. Но сега, помни ми 
думите – нещата ще бъдат направени по всички правила! 
Виж!

Кралят спусна ръка и инките пак седнаха, както Приро-
дата беше определила, че трябва да седят, а не върху носо-
вете си. И четирима от свитата се приближиха до трона, но-
сейки рамка с кипуси.

- Така значи, ще ни съдят справедливо – забеляза Хари.
- С крал за съдия.
- И сто мъртви плъха за доказателство.
-  Точно  така;  във  всеки  случай,  те  няма  да  могат  да 

излязат на глава дори с нас; ние сме само двама. И доколко-
то е замесен и друг, имам една идея.

Кралят стана от трона си и се приближи до външния 
ръб на нишата, докато не застана точно под овалната плоча 
от злато, представяща Пачакамак или неизвестен бог.

При това той коленичи и направи поредица от странни, 
непохватни жестове, които напомняха на луд или на пъту-
ващ хипнотизатор. Явно добрият Пачакамак одобри предло-
женията,  съобщени от краля-жрец,  защото той се изправи 
на  крака  тържествено  ухилен  и  наперено  и  величествено 
заотстъпва назад, обърнат с лице към рамката с кипуси.

Явно той нямаше повече доверие в тълкуването на Де-
зире на божествената воля на великия Пачакамак. Кралска 
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привилегия е да имаш възможност да съдиш собствените си 
врагове.

Ръката на Детето на Слънцето премина бавно нагоре и 
надолу по рамката с кипусите, показвайки порядъчно отвра-
щение. Той докосна жълтата връв и я отмина; сграбчи бяла-
та и я дръпна.

-  Стар  лицемер!  –  възкликна  Хари  с  възмущение.  – 
Какво си въобразява, че си играе с нас ли?

След  това  имаше  незабележимо  раздвижване,  повече 
осезаемо,  отколкото  видимо,  сред  огромното  събрание,  и 
Дезире се отпусна отмаляла назад в златния си трон, ужасе-
на  от  това,  че  кралят  отряза  с  ножа  си  черната  връв  на 
смъртта и я положи на земята в краката й.

Гледах Хари; лицето му леко побледня, но погледът му 
твърдо  срещна  моя,  говорейки  за  непреклонна  твърдост. 
След това отново се вторачихме в нишата отсреща.

Един от  свитата  се приближи изотзад и  застана  пред 
златния  трон,  докато  кралят  даваше  знак  на  Дезире  да 
вдигне черната връв. За момент тя не го разбра, след това се 
дръпна назад, твърдо клатейки глава.

Кралят  не  очакваше да спори,  но  се  наведе и  вдигна 
връвта  и  я  връчи на  човека  от  свитата,  който  я  пое,  по-
казвайки голямо уважение, и се върна в задната част на ни-
шата, където настъпи раздвижване от вълнение при появата 
му.

Присъдата  беше  издадена,  но  какво  щеше  да  бъде 
естеството на екзекуцията? Тази несигурност и странността 
на  сцената  придаваше  на  нещата  нереален  облик,  което 
изключваше трагичното и налагаше само гротескното.

Много пъти в живота си съм се чувствал по-близо до 
смъртта,  отколкото  в  момента,  когато  стоях  на  върха  на 
тази  висока колона,  заобиколен от  хиляди клекнали джу-
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джета,  чиито  черни  тела  смътно  отразяваха  светлината, 
издигаща се от пламтящите урни.

Не мога  да кажа какво очаквахме,  защото не знаехме 
какво да очакваме. Много предположения нахлуха в главата 
ми, но нито едно от тях не се доближи до същността.  Но, 
мислейки си, че нашият водач ще се върне всеки момент, за 
да ни отведе долу, и без да се безпокоя от нападение изотзад 
поради близостта на бездната, прекосих колоната до задната 
част,  където можех да наблюдавам нишата отсреща, и съ-
щевременно да наблюдавам каменната плоча, която затваря-
ше отвора към спиралното стълбище.  Обадих се на Хари и 
той дойде при мен.

- Може би ще можем да я отворим отгоре – предположи 
той. 

- Едва ли – отговорих аз, – и, във всеки случай, каква 
полза от това?

Той коленичи и я дръпна, но нямаше ръб, с чиято по-
мощ да се справи. Това нещо остана неподвижно.

Минаха пет минути, през които нямаше движение, нито 
сред публиката  върху каменните седалки,  нито в  нишата. 
Но имаше някакъв неясен израз на очакване върху лицата 
на  краля  и  обкръжаващите  го,  и  аз  продължих  зорко  да 
наблюдавам каменната плоча.

Още пет минути и нищо не се случи.  Хари извика към 
Дезире,  или по-скоро понечи да извика,  защото го спрях, 
като го дръпнах рязко.  За нея беше невъзможно да ни по-
могне, и нейното положение вече беше достатъчно опасно.

Тогава,  ставайки нетърпелив,  реших да опитам сам да 
отместя каменната плоча. Като коленичих, поставих длани-
те си твърдо върху повърхността  и  натиснах с цялото си 
тегло.

И тогава разбрах. В миг, с един проблясък в съзнанието, 
разбрах всичко. Скочих на крака, а мисълта ми трябва да се 
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е отразила на лицето ми, защото Хари ме погледна с изне-
нада, като попита:

- Какво става? Какво става, Пол?
И аз му отговорих спокойно:
- Хванати сме, Хал. Като плъхове в капан. О, черни дя-

воли! Слушай! Нямаме време за губене. Наведи се и пипни 
с длани пода.

Той  го  направи,  напълно  озадачен.  След  това  бързо 
дръпна ръката си, възкликвайки:

- Горещо е!
- Да. – заговорих бързо. – Ботушите ни са попречили да 

го усетим по-рано, а камъкът не отделя достатъчно топлина, 
за да я усетим във въздуха. Те са запалили огън под нас в 
колоната. Камъкът е дебел и се нагрява бавно.

- Но какво... значи това...
-  Значи едно от две неща.  След няколко минути този 

под ще бъде нажежен. Тогава ние или ще се изпържим на 
каменния  им  тиган  или  ще  скочим  в  езерото.  Виждаш 
разстоянието до долу – само човек, обезумял от страдание 
или  някой  невероятно  храбър,  ще  предприеме  този  скок. 
Това е тяхното малко забавление – те чакат да танцуваме за 
тях.

- А езерото? Ако можехме направо...
Видях,  че  езерото  беше  единственият  ни  шанс,  ако 

изобщо можеше да се каже, че има какъвто и да било в та-
кова безнадеждно положение.  По-точно,  нямаше изглед за 
възможност  за  бягство,  дори и  да достигнехме  до водата 
невредими. От всяка страна бреговете се бяха наредили бди-
телни инки, а и самият бряг беше толкова стръмен, че за да 
го изкачиш, ти трябваха крила.

Горещината започна да се усеща дори и през подметки-
те на тежките ни ботуши; неволно вдигнах единия си крак, 
след това другия. Видях, че Детето на Слънцето в нишата се 
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наведе  напред  с  одобрителна  гримаса.  В  следващия  мо-
мент...

Умът  ми  трескаво  заработи –  никога  мозъкът  ми  не 
беше отговарял с по-голяма скорост.  И тогава си спомних 
проблясването на водата, което бях видял под спиралното 
стълбище  в  основата  на  колоната.  Същевременно  си  по-
мислих, че трябва да е свързана със самото езеро. Ако това 
беше така...

Обърнах се към Хари и му предадох с колкото се може 
по-малко думи намерението си, докато сновяхме нагоре-на-
долу,  един до друг.  Вече беше невъзможно да се стои на 
едно място – камъкът беше толкова горещ, че гола ръка не 
би издържала на него и миг. Видях, че той не схваща какво 
му казвам за водата в колоната, но разбра указанията ми и 
това беше всичко, което беше необходимо.

Изтичахме до ръба на колоната, който беше най-близо 
до нишата.

Като свалихме вълнените си бричове (за да ни бъде по-
лесно във водата), ние ги сложихме върху горещия камък, а 
върху тях – нашите ботуши, които също свалихме. По такъв 
начин краката ни бяха предпазени, докато стояхме на самия 
ръб на  колоната,  поемайки си дълбоко дъх за  сила и  са-
мообладание.

Видях как хилядите черни диваци, които бяха измамени 
за техния танц, с нетърпение проточват шии напред.

Видях как кралят възбудено ръкомаха към един от сви-
тата, който се обърна и излетя от нишата.

Видях как Дезире скача от златния трон и изтичва до 
ръба на нишата, викайки към нас с тон на безнадеждност. 
Но аз не чух думите й, защото самият аз виках:

- Хайде да свършваме, Хал. Готови... скачай!
В следващия миг летяхме във въздуха надолу с главата 

към повърхността на езерото, на сто фута (30 м) под нас.
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След това са ми казвали, че никога не съм направил та-
кова гмурване, или че твърде съм преувеличил разстояние-
то, и аз признавам, че сега, когато си спомням за това, то ми 
се струва невероятно. Е, нека си имат своето мнение, но не 
бих ги посъветвал да се опитват да спорят за това с Хари.

Ударът във  водата  съвсем не  ме зашемети;  когато  се 
блъснах в повърхността, сякаш хиляди оръдия гръмнаха в 
ушите ми.  Отивах надолу, надолу –  за наш късмет езерото 
явно беше бездънно!

Изглежда  бях  отишъл  толкова  дълбоко  под  водата, 
колкото  бях  над  нея,  преди  да  мога  да  се  извия  и  да  я 
посрещна с корема си. Тогава, напрягайки всеки грам сила в 
себе си, се отправих към повърхността колкото се може по-
бързо. Скочих  с  дробове  пълни  с  въздух,  но  това  главо-
ломно гмурване ги беше изпразнило.

Накрая излязох на повърхността и се огледах за Хари, 
викайки името  му.  Някъде около тридесет  секунди виках 
напразно, а след това отляво долетя ясен отговор.  Урните 
сега бяха далеч над нас и светлината върху повърхността на 
езерото беше твърде слаба,  но скоро различих главата  на 
Хари. Плуваше леко към мен, явно невредим.

- Добре ли си, Хал?
- Да. А ти?
- Здрав като топ. Сега – към колоната.
В мига, когато се обърнахме да плуваме към колоната, 

аз  усетих  силното  водно  течение,  което  ни  отнасяше  на-
дясно.  Това беше необяснимо,  но тогава нямаше време за 
много  мислене  и  ние  започнахме  да  плуваме  със  смели 
стремителни удари на ръцете.

Инките бяха напуснали каменните си седалки и се бяха 
придвижили до брега.  Можех да видя черните им зловещи 
лица – хиляди на брой, взиращи се съсредоточено в нас през 
слабата светлина, без да издадат нито звук.
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Щом хвърлих поглед през рамо, видях Дезире, застана-
ла на ръба на нишата,  със стиснати в юмруци ръце,  при-
тиснала ги към гърлото си. До нея беше застанало Детето на 
Слънцето. Хари също я видя и извика за сбогом, но нямаше 
отговор.

Сега се намирахме на по-малко от трийсет фута (9 м) от 
колоната.  Покритите  й  със  скъпоценни  камъни  стени 
блестяха пред нас;  като погледнехме нагоре,  очите  ни  се 
заслепяваха.  Нещо  удари  водата  близо  до  мен.  Бързо 
погледнаха надясно и видях нещо, което ме накара да уско-
ря плуването и извиках на Хари да направи същото.

Черните дяволи увеличаваха забавлението си с хвърля-
не на камъни по нас от брега – явно с любезното одобрение 
на Пачакамак.

Когато наближихме колоната, течението, което се мъче-
ше да ни отклони надясно,  стана по-силно,  но ние сякаш 
още не приближавахме брега. Какво можеше да значи това? 
Борбата с него бързо изчерпваше силите ни.

Като  погледнах  нагоре,  видях,  че  бяхме  отнесени  до 
другата страна на колоната – тя беше между нас и нишата. 
Тогава  разбрах. Намирахме  се  във  водовъртеж,  който 
постоянно увеличаваше силата си и бързо ни носеше в кръг 
отляво надясно, като ни приближаваше към колоната.

Незабавно извиках, за да предупредя Хари, който беше 
на около десет фута (3 м) наляво от мен, и той отговори, че 
е разбрал. Сега камъните, хвърляни от брега, падаха все по-
нагъсто около нас; един ме удари в гърба и ме завъртя напо-
ловина.

Течението стана по-бързо – толкова бързо, че ние бяхме 
почти безпомощни срещу него – и ни носеше все около ко-
лоната,  която беше на не повече от няколко стъпки от нас. 
И през цялото време – пълна тишина.
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Течението ни носеше все по-близо и по-близо, докато 
върховете  на  пръстите  ми не  докоснаха колоната  при  за-
махване с едната ръка.  Водата се въртеше със скорост на 
мелнична струя; след още десет секунди мозъците ни щяха 
да бъдат размазани в твърдия камък.  Сега той беше на не-
повече  от  половин  ръка  разстояние.  Продължих  да  се 
оттласквам с ръце с безумно усилие да го избегна.

Изведнъж  изпънатата  ми  ръка  намери  опора  в  един 
пукнатина в стената,  но силата на водата разхлаби ръката 
ми и ме откъсна от нея.  Но когато се доближих пак до съ-
щото място, замахнах и с двете ръце и, като намерих ръба, 
се хванах отчаяно.  В следващия миг тялото на Хари бързо 
връхлетя срещу мен,  като удвои напрягането на пръстите 
ми.

-  Колоната!  –  извиках,  като  дишах  тежко.  –  Вътре... 
през стената... отвор... държа се...

Той разбра и в следващия миг също се хвана за ръба. 
Заедно започнахме да се издърпваме, лека-полека, към отво-
ра; защото силите ни бяха почти изчерпани, а силата на во-
довъртежа беше почти неустоима.

Беше както си мислех. Основата на колоната се състое-
ше просто от два масивни стълба, около дванайсет фута на 
дължина (3,6 м), с кръгла форма. Водата нахлува през всеки 
от двата така оставени отвора и вътрешността на колоната е 
центърът на водовъртежа, всмукващ вода от двете страни. 
Водата,  която  бях  видял,  но  не  предполагах,  че  е  водо-
въртеж.

Бяхме  се  посъвзели,  докато  телата  ни  отпочиваха  на 
ръба на отвора, прилепени от едната и от другата страна. 
Вътре  беше  пълен  мрак,  но  ние  можехме  да  съдим  за 
яростта на водовъртежа от силата на течението отвън.  Ка-
мъните, хвърляни и от инките, се удряха в колоната или па-
даха във водата близо до нас.
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Преследваха ни като кучета, за да ни отнемат живота, и 
кипящ,  безразсъден гняв забушува в съзнанието ми  –  гняв 
срещу диваците, които се хилеха на брега, срещу завихрила-
та се черна вода, срещу Хари, срещу мен самия.

Накъдето и да погледнех, ни очакваше смърт, и никакъв 
избор.

- Не мога да се държа... още дълго – задъхваше се Хари. 
– Каква е ползата... старче... Пол... ела... аз тръгвам...

С тези думи той изчезна в черния буен водовъртеж.  В 
следващия  миг  моите  собствени  пръсти  се  отскубнаха  от 
ръба, за който се бяха хванали, от внезапен тласък на вода-
та, и аз го последвах.
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