
Глава XIV.
РИБОЛОВ.

Когато  водата се  завихря  с  голяма  скорост,  рязко 
отблъсква всеки външен предмет; но щом повърхността се 
наруши,  самото това отблъскване сякаш умножава неопи-
суемата ярост, с която тя се стреми да погребе предмета под 
своя център.

Когато попаднах във водовъртежа, бях понесен стреми-
телно в кръг, което ми се стори цяла вечност, но мисля, че 
не  трябва да е  било повече от  осем или  десет  секунди в 
действителност.  След това  внезапно  ме  преобърна  целия, 
сякаш откъсва крайниците от тялото ми, в ушите ми забуча 
заглушително  и  смазваща  тежест  ме  притисна  от  всички 
страни.

Всяко усилие от какъвто и да било вид беше повече от 
безполезно, както  и  невъзможно;  всъщност,  трудно  би 
могло да се каже, че бях в съзнание, като се изключи факта, 
че  имах  достатъчно  воля  да  избягвам  да  дишам  или  да 
гълтам вода.

Налягането  върху тялото  ми беше ужасно;  смътно  се 
чудех защо животът не си е отишъл, тъй като – предполо-
жих – нямаше останала здрава кост в тялото ми. Главата ми 
се пръскаше от световъртеж и болка; гърдите ми бяха пещ 
за изтезание.

Изведнъж налягането намаля и завихрящото движение 
постепенно спря, но течението все още ме носеше. Диво за-
почнах да удрям с двете си ръце – предполагам, в усилието 
си да се хвана за пословичната сламка.

Не намерих сламка, но нещо по-добро – пространство. 
Инстинктът поведе борба да го достигна с главата си, за да 
поема въздух, но скоростта на течението ме потопи пак под 
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повърхността. Ръцете ми изглежда бяха безсилни; не можех 
да ги управлявам.

Почти не си спомням какво е станало след това. Усеща-
не за все по-силно задушаване в гърдите ми; отпускане на 
всичките ми мускули; усещане за светлина в смъдящите ми 
очи;  лек  натиск  от  водата  под  мен,  сякаш  изкачване  на 
оседлан кон; и изведнъж, без да знам защо, кога или как, се 
намерих да лежа върху твърда земя, задъхвайки се, задавяй-
ки се, плюейки, не много далеч от смъртта, но по-близо до 
живота – повече отколкото изобщо можеше да си представя, 
че ще бъда пак.

Лежах  няколко  минути,  без  да  мога  да  мръдна;  след 
това мозъкът ми се събуди и призова към живот.  Обърнах 
се по очи и размърдах ръцете си напред-назад с движение 
на плувец; най-остри болки ме прерязаха в гърдите и коре-
ма. Главата ми тежеше тонове.

Вода бликна от носа и устата ми с бълбукащи струи. Бу-
ченето,  едва отслабнало,  гърмеше в  ушите  ми.  Казвах си 
отново  и  отново  с  все  по-голяма  сериозност:  "Но  ако 
наистина бях мъртъв, нямаше да мога да се движа".  Явно 
първото чувство, което напуска давещия се, и последното, 
което се завръща, е чувството за хумор.

В следващите десет минути, докато се освобождавах от 
водата в дробовете си, не чувствах болка, а само малко умо-
ра. Виеше ми се свят,  а в гърдите си все още имах чувство 
на натиск; но иначе бях малко по-зле от нормално.  Внима-
телно се обърнах настрани и се огледах наоколо.

Лежах на скална издатина на входа на огромна пещера. 
На  по-малко  от  два  фута  (60  см)  под  мен  бързо  течеше 
струята, която ме беше отнесла; тя се стичаше от един отвор 
в стената под остър ъгъл със страшна скорост, и трябва да 
ме е изхвърлила като тапа от разпенената  си повърхност. 
По-надолу се изтичаше в едно езеро, което почти запълваше 
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пещерата, неколкостотин метра в диаметър. Неравни скални 
блокове  и  тесни  издатини  заобикаляха  езерото  от  всички 
страни.

Същевременно с това видях нещо,  което първо хвана 
погледа ми,  но не беше работа на природата.  Две златни, 
пламтящи урни бяха закрепени  на  стената  от  отсрещната 
страна на пещерата, хвърляйки слаба, мъждукаща светлина 
през огромното й пространство.

Връхлетя  ме  не  страх,  а  нещо  като  гадене,  когато 
разбрах, че все още съм на територията на инките.

Издатината, на която лежах се виждаше от всяка точка 
на пещерата и гледката на урните ме накара да взема бързо 
решение незабавно да я напусна. Тя беше мокра и хлъзгава 
и  широка  не  повече  от  три  фута  (90  см);  внимателно  се 
изправих на крака, като нямах желание за друга баня.

На разстояние от няколко фута се намираше друга изда-
тина, широка и равна, в чийто отдалечен край се издигаше 
масивен  скален  блок.  Прескочих  празното  пространство, 
като просто го прекрачих, и минах зад скалния блок през 
процеп, който беше достатъчно широк, за да пропусне тяло-
то ми.

След това по тясна пътечка – до друга издатина и от нея 
намерих  път  до  тъмна  ниша,  която  ми  даваше  гаранция 
поне за временна безопасност.  Страните на пещерата бяха 
същински лабиринт от каменни блокове, полегати издатини 
и тесни процепи. Тук природата сякаш едва ли сама е знаела 
какво прави.

Седнах на парче издаден варовик, като бях още мокър и 
треперещ. Нямах нито ботуши, нито панталони; краката ми 
бяха натъртени и отекли, а бархетната ми риза и вълненото 
ми бельо бяха повече от недостатъчна защита от студения 
въздух, мокър, каквито бяха и те самите. Освен това, стори 
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ми се, че усещам студено течение около себе си, за което ме 
убедиха трепкащите пламъци в златните урни.

Нещо повече, бях самотен, защото смятах Хари за изгу-
бен.  Мисълта не породи някакво специално чувство у мен; 
смъртта,  по  силата  на  контраста,  може да  се  окаже дори 
приятна;  и  си казвах,  че  боговете  бяха благоразположени 
към Хари.

И седях там в полумрака, избегнал опасността, за чието 
съществуване не бях сигурен, хванал се отчаяно за малкото, 
което беше останало от онова, което в света на слънчевата 
светлина беше известно като Пол Ламар, джентълмен, учен 
и  познавач на  живота;  без философия,  без надежда и  без 
гащи.

Но усещанията остават; и аз изведнъж долових движе-
ние във водата на езерото.  Сякаш огромна пъстърва скача-
ше и пореше повърхността. Това се повтори няколко пъти и 
беше последвано от ритмичен звук като редуващ се плисък 
от много весла. След това – тишина.

Взирах се внимателно от своя кът в нишата, но не мо-
жах да видя нищо, и накрая се отказах.

Минута след минута моят дискомфорт се увеличаваше, 
а  ставите  ми  започнаха  да  се  схващат. Разбрах,  че  имам 
нужда от  движение,  но  ми  липсваше  желание,  и  седях  в 
нещо като безмълвна апатия от отчаяние.  Така,  да кажем, 
час; след това видях нещо, което ме разбуди.

Преди това бях забелязал, че от страната на пещерата, 
която  беше  почти  директно  срещу  мен,  под  пламтящите 
урни, имаше издатина широка около десет фута (3 м) и си-
гурно сто фута (30 м) дълга. Тя достигаше повърхността на 
езерото с лек постепенен наклон.  В задната й част,  точно 
между двете урни, можеше да се види тъмният отвор на ко-
ридор, по който явно веднага можеше да се излезе от пеще-
рата.
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От този коридор внезапно се появиха фигурите на два-
ма инки. Всеки от тях държеше в ръка нещо, което прилича-
ше на дълго копие... Явно, бях сгрешил с предположението 
си относно тяхното непознаване на оръжията.

Те отидоха до единия край на дългата тераса и издърпа-
ха на светло някакъв плосък четвъртит предмет със страна 
около шест фута (1,80 м).  Спуснаха го върху повърхността 
на езерото; след това се качиха на него, като поставиха ко-
пията си отстрани, за да използват вместо тях две широки 
къси гребла. С тях започнаха да движат своя несигурен пла-
вателен съд към центъра на езерото с кратки, предпазливи 
замахвания.

На около сто фута (30 м) от брега, те спряха да гребат, 
смениха  греблата  с  копия  и  застанаха  неподвижни  и 
безшумно – явно не чакаха нищо.

Аз  също  останах  неподвижен,  като  ги наблюдавах  с 
нямо любопитство. Имаше малка опасност да ме видят; за-
щото, като изключим тъмнината на моя кът, която вероятно 
не  беше  пречка  за  тях,  една  скална  издатина  частично 
закриваше тялото ми от погледите им.

Чакането не беше дълго и когато то свърши, се случиха 
неща с толкова поразителна внезапност, че аз едва улових 
подробностите.

Чу се силно пляскане във водата като онова, което бях 
чул преди, бързо вълнение върху повърхността на езерото, 
и двамата инки едновременно нанесоха удари с копията си, 
които полетяха към целта си със смъртоносна точност. Пре-
ди това не бях видял ремъците, които с единия си край бяха 
завързани за дръжката на копието, а с другия – за кръста на 
дивака.

Последва величествена битка. Каквото и да беше нещо-
то, усетило копията, то безспорно не губеше време да пока-
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же негодуванието си.  То заудря водата с яростни замахва-
ния, че за миг очаквах сала да бъде потопен.

Единият  инка  стоеше  на  по-далечния  край  на  плава-
телния съд, отчаяно боравейки с веслото; другият енергично 
дърпаше  ремъците  на  копията.  Можах  да  видя  как  едно 
черно извиващо се тяло скача от водата направо срещу сала 
и гребецът едва се отдръпна преди то да падне. То удари 
ъгъла на сала, който опасно се наклони.

Явно това беше последното усилие, защото борбата за-
върши.  Гребецът бързо се насочи към брега, като гребеше 
със забележителна сръчност и бързина, докато другият стое-
ше подпрян,  здраво държейки ремъците  на  копията.  Още 
една минута и те скочиха на скалната тераса, влачейки сала 
след себе си и, като дръпнаха заедно ремъка, изтеглиха на 
сушата своята жертва от дълбините.

Оказа се, че това е голяма черна риба с форма, каквато 
не  бях виждал никога  преди.  Но това  малко привличаше 
вниманието  ми;  очите  ми  бяха  върху  двете  копия,  които 
бяха издърпани от все още потрепващото тяло и които сега 
лежаха  на  земята  доста  далеч  от  водата,  докато  двамата 
инки влачеха своя улов към входа на коридора, извеждащ 
от пещерата.

Исках тези копия. Не спирах да се питам какво възнаме-
рявам да правя с тях; ако ги имах, сигурно трудно щях да 
дам отговор за това. Но аз ги исках и седях в тъмния си кът, 
вперил в тях жадни очи.

Инките изчезнаха в коридора.
Накрая станах и започнах да търся изход от нишата, в 

която се бях скрил.  В първия момент се оказа, че няма, но 
накрая  открих  малък  процеп  между  два  скални  блока  в 
задната част.  Проврях тялото си с известна трудност през 
него.
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Скалата ме притискаше плътно от двете страни и остри-
те ръбове жулеха тялото ми, но аз се проврях на разстояние 
от петнайсет или двайсет фута (4,5 – 6 м). След това проце-
път рязко се разширяваше и аз се намерих на широка скална 
издатина,  завършваща,  както  изглеждаше,  във  въздуха. 
Внимателно се придвижих до ръба й, но скални блокове ми 
закриваха светлината и аз не можех да видя земя долу.

Зарязвайки  предпазливостта,  отидох  до  най-външния 
ъгъл, увиснах за миг на ръце и се пуснах. Краката ми опря-
ха  земята  почти  мигновено  –  предполагаемото  рисковано 
падане се оказа някъде около дванайсет инча (30 см).

Огледах се наоколо, чувствайки се малко глупаво, и ви-
дях, че скалната тераса и част от езерото се виждаха добре 
от мястото, където се намирах. Можах да видя копията, кои-
то все още лежаха там, където ги бяха захвърлили.

Но, докато гледах, двамата инки се появиха от коридо-
ра.  Те  вдигнаха  копията,  отидоха  до  сала,  и  отново  го 
спуснаха и загребаха към центъра на езерото.

Помислих си: "Ето моя шанс;  трябва да стигна до тази 
скална тераса преди да се върнат", и се втурнах напред с та-
кава стремителност,  че се ударих с глава в  един масивен 
скален блок и едва не изгубих съзнание от болка. Полузаше-
метен,  аз  продължих,  търсейки  слепешком  път  през  по-
лумрака.

Маршрутът беше такъв, че да подложи на изпитание и 
лама. Катерех се по скални блокове и скачах през пропасти 
и се вкопчвах за тесни хлъзгави ръбове с ноктите си. Ня-
колко пъти едва не цопнах в езерото и половината време 
бях изцяло в полезрението на инките от сала.

Ръцете  и  краката  ми  бяха  ожулени  и  кървяха,  и  аз 
толкова често се блъсках в скални стени и блокове,  че се 
изненадвах, когато направех крачка, без да се ударя.  Исках 
тези копия.
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Накрая се намерих на няколко метра от целта си. Тесен 
процеп водеше от мястото, където се намирах, направо до 
скалната тераса, от която инките тръгваха на риболов. Сега 
трябваше  да  чакам,  докато  се  върнат  на  брега,  и  аз  се 
отдръпнах на тъмно зад един съседен ъгъл и застанах не-
подвижно.

Те още бяха в средата на езерото,  чакайки,  с копия в 
ръце. Наблюдавах ги с необуздано нетърпение, което грани-
чеше с мания.

Изведнъж видях тъмен силует, приведен пред един ска-
лен блок на по-малко от десет фута (3 м) от мястото, където 
стоях.  Фигурата  беше  човешка,  но  някак  си  различна  от 
инките,  които бях видял.  Не можех да видя лицето й,  но 
предпазливостта,  която  издаваше  нейното  поведение,  ме 
убеди, че бях разкрит.

Смътно се почувствах обкръжен от всички страни;  ся-
каш усещах невидими втренчени погледи от всички посоки, 
но не можех да си наложа да претърся тъмнината;  сърцето 
ми се качи в гърлото и ме задуши,  а аз стоях абсолютно 
безпомощен да издам звук или да се мръдна,  вторачил се 
безмълвно като хипнотизиран в  тази безшумна приведена 
фигура.

Изведнъж тя се приведе по-ниско,  все още на черния 
фон на скалния блок.

“Още една секунда,  и ще ме сграбчи за гърлото”,  по-
мислих  си  аз,  но  стоях  неподвижен,  неспособен  да  се 
мръдна.

Но фигурата не скочи. Вместо това, внезапно се изпра-
ви – почти два пъти по-висок от инките, и аз за миг зърнах 
бяло лице и дрипави прилепнали дрехи.

-  Хари! – прошепнах.  Все още се чудя, дали не беше 
вик.
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-  Слава  Богу!  –  чух гласа  му,  също шепнешком;  и  в 
следващия миг той беше до мен.

Една-две думи набързо – нямаше време за повече – и аз 
посочих инките на сала, като казах – Нуждаем се от онези 
копия.

- Аз ги дебнех – ухили се той. – Какво ще правим?
-  Няма полза  да ги  вземем,  докато инките ги  няма – 

отговорих аз, – защото те скоро ще се върнат и ще открият, 
че са изчезнали. Сигурно можем да се разправим с двама.

Докато говорех, се чу звук от езерото – внезапен силен 
плясък,  последван  от  вълнение  във  водата.  Гледах  иззад 
ъгъла на скалния блок и видях, че копията пак попадат в 
целта.

-  Ела – прошепнах,  и  започнах да се  промъквам към 
скалната тераса.

Хари ме следваше по петите. Тук беше по-лесно и ско-
ро се намерихме близо до брега на езерото, като между нас 
и мястото, където рибарите излизаха на брега, се простира-
ше  гладка  скала.  Урните,  чиято  светлина  беше  напълно 
достатъчна тук, бяха на около петдесет фута (15 м) вдясно 
зад нас.

Инките бяха завършили своя лов и гребяха към брега. 
Когато  приближиха,  Хари  и  аз  се  снишихме  до  скалния 
блок, който стигаше до границата на скалната тераса. Скоро 
салът стигна брега и беше издърпан доста далеч от водата, а 
след това – рибата, от чиито размери бях изумен.

Те  издърпаха копията  и  ги  оставиха на земята,  както 
бяха направили преди;  и, като се заловиха с рибата, която 
още се мяташе опасно наоколо, започнаха да я влачат към 
отвора на коридора.

-  Сега – прошепнах на Хари, и, тъй като стоеше близо 
до ме, можех да усетя как тялото му се готви за скок.

Поставих ръката си върху неговата.

181



- Не още. Другите може да ги чакат в коридора. Да по-
чакаме, докато се върнат.

След няколко минути те се появиха отново на светлина-
та на пламтящите урни. Изчаках, докато изминат половина-
та разстояние до брега, на около трийсет фута (9 м) от нас. 
Тогава прошепнах на Хари:

-  Ти  – левия,  аз  –  десния  – и  пуснах ръката  му,  и  в 
следващия миг бясно тичахме през скалната тераса.

Изненадани,  инките  не  оказаха  никаква  съпротива. 
Устремът на нашата атака ги повали на земята;  главите им 
се удариха в твърдия гранит с ужасна сила и те изпаднаха в 
безсъзнание.

Хари, коленичил над тях, ме погледна въпросително.
- Езерото – казах аз, защото нямаше време за придиря-

не.
Нашият приятел, кралят, ни мислеше за умрели, и ние 

не  искахме  свидетели,  че  сме  се  съживили.  Хванахме 
безчувствените тела, издърпахме ги до брега на езерото и ги 
бутнахме в него.  От студената вода единият се съвзе и той 
започна  да  плува,  а  ние  –  е,  ние  направихме,  каквото 
трябваше. Имахме свои копия. Любопитно ги разгледах.

Острието се оказа от мед, а дръжката беше дълъг тънък 
прът от същия материал. Но когато го изпробвах в един ка-
мък,  за да видя твърдостта му,  открих,  че то е много по-
малко меко, отколкото би трябвало да бъде медта, и, следо-
вателно, много по-ефективно. Това, че тези подземни дива-
ци  бяха  успели  в  комбинирането  на  метали,  не  беше  за 
вярване, но имаше доказателства; и нещо повече, това мо-
жеше да е трик на самата природа.

Острието беше около шест инча (15 см) дълго и много 
остро. Беше прикрепено към дръжката с клин и привързано 
с тънки здрави кожени ремъци.  С други думи, оръжие, на 
което не бива да се смееш.
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Занесохме копията, сала и греблата зад грамаден скален 
блок отляво на скалната тераса с голямо усилие. Последни-
те две не защото се надявахме да ни послужат, а с цел да не 
оставяме никакви следи от нашето присъствие,  защото ако 
дойдеха да ги търсят и не намереха нищо, нямаше да узнаят 
нищо.

Очаквахме ги да дойдат всеки момент, а чакахме часо-
ве.  Канехме се да се откажем да гледаме от наблюдателния 
си пункт зад скалния блок, когато двама инки се появиха на 
отвора на коридора. Но те носеха само нефт, за да напълнят 
урните, и след като изпълниха това задължение, си отидоха, 
без да погледнат към езерото или да покажат каквото и да е 
учудване от отсъствието на техните хора.

От  време  на  време  в  някоя  част  на  езерото  имаше 
раздвижване, и понякога можехме да видим как някое черно 
и лъскаво тяло скача във въздуха и пада отново във водата.

-  Гладен съм – изведнъж каза  Хари.  –  Чудя се,  дали 
няма да можем да се оправим с този сал?

Същата  мисъл  ми  беше  дошла  и  на  мен,  но 
импулсивността на Хари ме караше да се боя да я изкажа. 
Колебаех се.

- Трябва да направим нещо – продължи той.
Предложих да почакаме още един-два часа.
- И защо? Сега е най-удобният момент. Ако възнамеря-

ваме да намерим Дезире...
- За Бога, как ще го направим? – прекъснах го аз.
-  Не  казвай,  че  нямаш  намерение  да  опиташ!  – 

възкликна той.
- Хал, не знам. Първо, това е невъзможно. И къде ще я 

заведем и какво можем да направим – с две думи: каква е 
ползата?  Защо,  по  дяволите,  трябва  да  продължаваме  с 
това? В света отказвах да се боря, защото нищо не ме изку-
шаваше; в тази адска дупка се борех, когато изобщо нямаше 
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за какво да се боря. Ако цивилизацията не предлага награда, 
която да си заслужава усилието, защо трябва да се напря-
гам, за да запазя живота на един плъх? Пфу! Гадно е! Чудех 
се защо ми трябват тези копия. Сега знам. Имам една идея: 
ще  бъда  достатъчно  страхлив...  или  достатъчно  за 
философ... и ще използвам едното.

- Пол, това не ти подобава.
-  Напротив,  това е в  съответствие с целия ми живот. 

Никога не съм го обичал прекалено много. Да го завърша в 
една дупка като тази... е, не е точно това, което съм очаквал, 
но това е всичко... в края на краищата. Разбери ме, Хал, не 
искам да те изоставя; нали издържах? И ще издържа още, 
ако има най-малкия възможен шанс.  Къде можем да оти-
дем? Какво можем да направим?

Последва дълго мълчание; тогава се чу спокойният глас 
на Хари:

-  Мога  да  остана  в  играта.  Нарече  себе  си  философ. 
Няма да споря за това, но светът би те нарекъл пораженец. 
Каквото и да става, то не ме засяга. Аз оставам в играта. Ще 
намеря Дезире, ако мога, и, ако даде Господ, някой ден ще 
си кача краката на решетката пред камината в “Мидлотиан” 
и ще ги накарам да зинат с уста и да ме нарекат лъжец!

- Достойна амбиция.
- Моя собствена. А ти, Пол, не можеш да бъдеш... не си 

пораженец.
-  Колкото до мен,  такъв съм. Ако тук бях сам,  Хал – 

вдигнах едно от копията и прекарах дланта си по острия му 
връх – хладнокръвно щях да изчезна. Но... не с теб. Не спо-
делям ентусиазма ти, но ще продължа до края на тази исто-
рия,  включително до решетката пред камината – когато я 
видим.

- Това е приказка, старче. Знаех си, че ще го направиш.
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-  Но, разбери ме. Не очаквам нищо. Всичко е глупост. 
Ако  по  някаква  изключителна  случайност  се  измъкнем 
накрая, ще призная, че си бил прав. Но ям по принуда и се 
боря за теб. Ти си лидерът, когато не искаш съвет от мен.

-  И  аз  започвам  още  сега  –  каза  Хари  с  усмивка.  – 
Първо, да вземем Дезире. Какво ще кажеш за това?

Обсъдихме  плановете  си,  които  се  движеха  от  не-
възможното до свръхестественото и стигнахме до никъде. 
Решихме само едно нещо – че преди да се опитаме да наме-
рим  пътя  си  обратно  към  голямата  пещера  и  кралския 
апартамент,  трябва  да  се  запасим  с  храна  и  да  я  скрием 
между големите скални блокове и тераси, където се нами-
рахме тогава. Тъй като мястото беше подходящо за успешна 
отбрана  от  двама  мъже  срещу  хиляди,  именно  него 
избрахме. А бяхме взели и копията.

Още никой не се появяваше в пещерата и ние решихме 
да не чакаме повече. Занесохме сала обратно на скалната те-
раса.  Беше  доста  лек,  тъй  като  беше направено  от  кожа, 
изопната върху рамка от кости, но беше изключително не-
додялан.  Веднъж Хари падна и това нещо насмалко щеше 
да се преобърне в езерото заедно с него, но аз навреме хва-
нах ръката му.

Направихме  още  един  курс  за  греблата  и  копията  и 
всичко  беше  готово. Спуснахме  сала  несръчно,  като  без 
малко не го потопихме; но накрая той заплава и ние бяхме 
на борда му.  Бяхме завързали свободните краища на ремъ-
ците на копията около кръстовете си.

Мисля, че този сал беше най-разнебитеното нещо, което 
изобщо  се  беше  докосвало  до  водата. Той  беше  най-
отличния гмурец, но беше в абсолютно неведение за първия 
принцип на плавателното изкуство.

След четвърт час експериментиране,  ние открихме, че 
щом всеки от нас застане в точно определена поза от едната 
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и от другата страна и гребе с една ръка, беше възможно да 
запазим доста добре хоризонталното му положение. Ако ня-
кой от нас поместеше крака си само с част от инча,  това 
нещо се потапяше като камък.

Най-накрая навлязохме  на стотина фута навътре в езе-
рото и спряхме да гребем. След това сменихме греблата с 
копията и зачакахме.

Повърхността  на  езерото  беше  абсолютно  спокойна, 
като се изключи по някоя едва забележима вълничка, пре-
дизвикана, без съмнение, от подводното течение, идващо от 
потока от противоположната страна. Урните бяха толкова 
далеч,  че светлината  беше твърде слаба,  почти  полумрак. 
Тишината беше нарушавана от звука на буйния поток.

Изведнъж салът леко се полюля; водата се разцепи на 
не повече от един фут пред сала, и тогава – е, последващите 
събития  се  случиха  толкова  бързо,  че  не  съм  сигурен  за 
последователността им.

Черна фигура изникна от водата със светкавичен скок и 
се приземи на сала, който пристъпи към изпълнение на лю-
бимото си гмуркане. За това му трябваше далеч по-малко 
убеждаване,  защото рибата беше чудовищна – в  този мо-
мент ми се стори дълга двадесет фута (6 м).

В мига, когато салът се преобръщаше, Хари и аз нане-
сохме удари със своите копия, падайки напред един върху 
друг и върху рибата. Усетих копието си как хлътва в меката 
риба почти без съпротивление.

Салът се изплъзна изпод нас и ние се намерихме във во-
дата, цапайки.

Казах,  че  ремъците  на  копията  бяха  завързани  около 
кръстовете ни. В противен случай, щяхме да изтървем риба-
та да избяга; но едва ли щяхме да й позволим да ни влачи. 
Тоест,  ние  не  искахме  да  й  позволяваме  това; но  скоро 
разбрахме, че не можем да кажем нищо по въпроса. Преди 
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да  успеем  да  започнем  да  гребем,  бяхме  повлечени  като 
тапи към отсрещния бряг.

Но скоро спря, тъй като й пречеха четирифутовите ко-
пия, забити в тялото й. Почувствахме отслабване на дърпа-
нето и се извъртяхме, а в следващия миг заплувахме увере-
но бруст,  като се държахме сами. Скоро напреднахме,  но 
това беше убийствена работа.

- Тя тежи хиляда тона – изпъхтя Хари и аз кимнах.
Дърпайки  и  пъхтейки  един  до  друг, ние  лека-полека 

стигнахме  до  центъра  на  езерото,  отминахме  го  и  се 
приближихме  до  скалната  тераса. Бяхме  почти  напълно 
изнемощели,  когато  най-накрая  допряхме  дъното  и  мо-
жехме да застанем прави.

След като издърпахме рибата на скалната тераса, вече 
не се чудехме на силата й. Едва ли беше и унция (30 г) по-
лека  от  четиристотин  фунта (180 кг), а  беше цели  седем 
фута (2,10 м). Едно от копията минаваше през хрилете й; 
другото беше в средата, точно под гръбнака. Извадихме ги с 
известно затруднение и я изтъркаляхме нагоре на сухо.

Изправихме  се да се върнем за  копията,  които бяхме 
оставили на самия бряг на езерото.

-  Кожата й е като на слон – каза Хари. – С какво ще я 
смъкнем?

Но аз не му отговорих.
Бях се вторачил право напред към входа на коридора, 

на който стояха двама инки с копия в ръце, флегматично 
отвръщайки на вторачения ми поглед.
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