
Глава XVII.
ОЧИТЕ В ТЪМНИНАТА.

Онова нещо  беше на  значително  разстояние; ние  мо-
жехме само да видим, че то е там и че се движи. Имаше 
внушителни  размери; толкова  огромно,  че  сякаш  самата 
стена на  пещерата  се местеше безшумно от  леглото  си в 
планината.

В същия момент почувствах остра, противна, причиня-
ваща гадене, и ужасна миризма. Изправих се на колене и 
останах така, докато Хари и Дезире стояха от двете ми стра-
ни.

Нещото продължи да се движи към нас,  много бавно. 
Не се чуваше нито звук. Силата на миризмата се увеличава-
ше докато не стана почти задушаваща.

Ние все още не се помръдвахме. Аз не можех, а Хари и 
Дезире се бяха вцепенили от учудване. Нещото се прибли-
жи  още повече  и  ние  можахме  да  видим очертанията  на 
огромната му фигура, неясно мержелееща се на черния фон 
на пещерата.

Видях, или си помислих, че виждам, гротескна и чудо-
вищна слузеста глава, протегната към нас от средата на тази 
грамада.

Това съмнение се превърна в действителен факт, когато 
изведнъж, на около три фута (1 м) встрани, се появиха, ся-
каш  запалени  от  вътрешен  огън,  две  светещи,  пламтящи 
петна. Очите  на  съществото  –  ако  това  бяха  очи –  бяха 
обърнати изцяло към нас, ставайки все по-ярки с приближа-
ването на това нещо. Сега то беше на по-малко от петдесет 
фута (15 м) разстояние от нас. Масивната форма препречва-
ше изгледа ни към цялата пещера.
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Стиснах носа си,  за да спра ужасната миризма,  която 
като изпаренията на някаква смъртоносна отрова ме давеше 
и задушаваше. Сега тя идваше на вълни, като повеи на зло-
вонен  вятър, и  аз  разбрах,  че  това  беше  дъхът  на  съще-
ството. Можех да го почувствам по тялото си, шията и ли-
цето си и знаех, че ако го вдишах с пълни гърди, щях да 
припадна.

Но  още  по-ужасяващи  бяха  очите. Имаше  нещо 
неустоимо,  свръхестествено  неустоимо  в  техния  неподви-
жен и блестящ,  втренчен поглед.  Сякаш излъчваха тайнс-
твена сила; сила, която хипнотизираше съзнанието и праве-
ше  безчувствени  сетивата. Затворих  очите  си,  за  да  я 
избегна, но беше невъзможно да ги държа затворени. Те се 
отвориха,  въпреки  изключителното  ми  усилие,  и  отново 
срещнаха втренчения огнен поглед.

До мен някой се раздвижи. Обърнах се и видях, че това 
беше Дезире. Беше вдигнала ръце пред лицето си; държеше 
ги пред себе си в неуспешен опит да закрие очите си.

Нещото се приближаваше все повече; то беше на не по-
вече  от  няколко  фута  пред  нас, а  ние  все  още  не  се 
мръдвахме, като вцепенени  от  някаква сила извън  нашия 
контрол.

Изведнъж от устните на Дезире се откъсна вик – крясък 
от  ужас  и  безумен  страх. Цялото  й  тяло  трепереше  неу-
държимо.

Тя протегна ръцете си към нещото, сега почти над нас, 
и направи крачка напред. Краката й неохотно се затътриха 
по земята, сякаш беше теглена напред от някаква неустоима 
сила.

Опитах  се  да протегна  ръка и  да я  дръпна  назад,  но 
беше абсолютно невъзможно да мръдна. Хари стоеше като 
камък – неподвижен.
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Тя направи още една крачка напред, с протегнати пред 
себе си ръце. Тих стон на ужас и сърцераздирателен зов се 
изтръгнаха от леко разтворените й устни.

Изведнъж очите изчезнаха. Огромната фигура спря да 
се приближава и застана абсолютно неподвижно. След това 
започна да се отдалечава, толкова бавно, че аз едва усещах 
движението.

Задъхвах се и се давех от липса на въздух; гърдите ми 
сякаш  бяха  изпълнени  от  отровния  дъх. Нещото  се 
отдръпваше,  все  още  бавно,  в  мрака  на  пещерата; очите 
вече не се виждаха – просто огромна, безформена грамада. 
Дезире беше спряла с единия крак напред, като че ли се ко-
лебаеше и се бореше с желанието да върви напред.

Нещото сега едва се забелязваше в далечината: щеше да 
бъде  невъзможно,  ако  не  знаехме,  че  е  там.  Накрая  то 
изчезна, стопявайки се в полумрака; не се долавяше и най-с-
лабо движение. Дишах по-свободно и пристъпих напред.

Като  направих  това,  Дезире  отпусна  несигурно  ръце 
върху главата си и падна в безсъзнание на земята.

Хари скочи навреме, за да предпази главата й от удар в 
скалата,  и  коленичи  като  я  прегърна  през  раменете. Ня-
махме нищо, дори и вода, за да се съвземе; той викаше ви-
соко и умоляващо името й.  Скоро очите й се отвориха; тя 
вдигна ръце и ги прекара с учудване по челото си.

-  Бог  да ми е на помощ! – прошепна тя,  изразявайки 
страдание и болка.

След това тя бутна Хари настрани и се изправи на кра-
ка, отказвайки помощта му.

- За Бога, какво е това? – попита Хари, обръщайки се 
към мен.

- Накрая открихме дявола – отговорих аз, в опит да се 
пошегувам, което прозвуча тъпо в собствените ми уши.
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Дезире не можеше да ни каже нищо, освен че е почувс-
твала привличане напред от някаква странна сила, която ся-
каш идваше от пагубните блестящи очи. Тя беше объркана 
и шокирана и не беше в състояние да говори свързано. По-
могнахме  й  да  отиде  до  стената  и  тя  седна  там  с  гръб, 
облегнат  на  нея,  дишайки  тежко  поради  изтощението  от 
преживения ужаса.

-  Трябва да намерим вода – казах аз, а Хари кимна ко-
лебливо.

Разбрах го. Нито опасността, нито страхът можеха да го 
спрат,  но  ужасът от  нещото,  което бродеше из  пещерата, 
тъмно като самата тъмнина и притежаващо някаква странна 
сила, на която не можеше да се устои, беше достатъчен, за 
да го накара да се спре. За мен това беше невъзможно; аз 
едва се държах на крака. Така че Хари отиде сам да потърси 
вода, а аз останах с Дезире.

Мина се може би половин час преди да се появи. Когато 
се върна, беше с пребледняло лице и разтреперани крайни-
ци, въпреки явните му усилия да се овладее.

- Има вода ей там – каза той, посочвайки другата страна 
на пещерата. – Един поток прекосява ъгъла и изчезва под 
стената. Няма с какво да се носи вода. Трябва да дойдеш с 
мен.

-  Какво се случи? – попитах, защото дори и гласът му 
беше несигурен.

- Видях го – отговори той просто с тези две думи, но 
достатъчно  изразително,  за  да  ме  накара  да  ме  побият 
тръпки.

След това, говорейки тихо, за да не може Дезире да го 
чуе, ми каза, че нещото изведнъж се появило пред него, до-
като той вървял покрай отсрещната стена,  и че той също 
бил притеглен напред като от магия, от която е невъзможно 
да се отървеш. Той се опитал да извика, но не бил в състоя-
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ние  да  издаде  и  звук. И,  внезапно,  както  преди,  очите 
изчезнали, оставяйки го едва да се държи на крака.

- Не е чудно, че инките не ни последваха тук – завърши 
той. – Трябва да се измъкнем от това. Не съм страхливец, но 
не бих могъл да мина пак през това до края на живота си.

- Вземи Дезире – казах аз. – Тази вода ми трябва.
Той ни заведе покрай стената на неколкостотин фута. 

Земята беше равна и по нея нямаше никакви препятствия, 
но ние вървяхме бавно, защото аз едва се движех. Хари вни-
мателно  наблюдаваше  на  всички  страни; собственият  му 
опит го беше впечатлил по-дълбоко, отколкото можех да си 
представя.

Скоро чухме тихия ромон на течаща вода и след една 
минута стигнахме до потока, който Хари беше открил.

Фактът,  че има нещо,  което да бъде свършено,  сякаш 
вдъхнаха нови сили в Дезире и скоро пъргавите й пръсти 
миеха раните ми и ги превързваше, доколкото й позволява-
ше оскъдният й материал.

Студената вода смъкна температурата от пулсиращите 
ми вени и се почувствах почти облекчен. На Хари се разми-
на много по-лесно, тъй като често го бях изпращал напред с 
Дезире, а самият аз бях в ариергарда и отблъсквах основни-
те атаки.

Както беше казал Хари, потокът пресичаше ъгъла на пе-
щерата  и  изчезваше  под  отсрещната  стена,  образувайки 
триъгълник, заключен между две страни на пещерата и са-
мия поток. Ясно разбирах, че щеше да ми бъде невъзможно 
да се придвижвам на каквото и да било разстояние поне за 
няколко  дни  и  че  този  триъгълник  явно  предлагаше 
възможно най-безопасното и удобно убежище.

Казах на Хари и той нагази в потока, за да опита дълбо-
чината му. От другия бряг извика, че дълбочината на водата 
е едва до кръста, и Дезире и аз се запътихме да го прекосим, 
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но някъде по средата усетих, че течението още малко и ще 
ме събори и отнесе. Хари нагази във водата и ми помогна да 
изляза на брега.

На тази твърда скала лежахме много дълги часове. Ня-
махме  храна;  но  затова  пък  скоро  щях  да  се  възстановя 
отново,  защото,  въпреки че раните ми бяха многобройни, 
бяха  малко  по-големи  от  одрасквания,  с  изключение  на 
дълбоката рана на рамото ми. Тъй като бях отслабнал от за-
губата  на  кръв  и  липсата  на  храна,  се  оправях,  макар  и 
бавно и само студената вода ме спасяваше от треската.

Два пъти Хари отиде да потърси храна и изход от пеще-
рата. Първият път се забави няколко часа и се върна изто-
щен и с празни ръце,  а и  не беше намерил никакъв друг 
изход, освен онзи, през който бяхме влезли.

Той беше рискувал да влезе достатъчно далеч в него, за 
да види, че група инки пази на другия край. Те го видели и 
скочили след него, но той се беше върнал невредим, а пред 
входа на пещерата, в която лежахме, те внезапно спрели.

Следващия път го нямаше малко повече от половин час 
и в мига, когато видях лицето му, щом се върна, знаех какво 
се е случило.

Но аз не бях в най-добро настроение; неговият ужас ми 
се стори нелепо детски и аз го казах ясно и категорично.

Но той беше толкова дълбоко развълнуван, за да покаже 
какъвто и да било гняв.

-  Ти не знаеш,  ти не знаеш – беше всичко,  което ми 
отговори; а след това добави – Не мога да понасям повече. 
Казвам ти, трябва да се махнем оттук. Ти не знаеш колко 
ужасно...

- Да – каза Дезире, поглеждайки към мен.
- Но аз едва мога да ходя – възразих аз.
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- Наистина – каза Хари. – Знам. Но ние можем да ти по-
магаме. Трябва да има друг изход и ние ще тръгнем ведна-
га.

- Много добре – казах аз съвсем спокойно; и взех от зе-
мята едно от копията, които носехме със себе си и, изпра-
вяйки се на крака, опрях дръжката копието в стената, близо 
до която лежах.

Но Хари видя намерението ми и беше много по-бърз от 
мен. Той скочи до мен и изтръгна копието от ръката ми и го 
хвърли на земята на десетина фута от нас.

- Луд ли си? – извика ядосано той.
-  Не  –  отговорих  аз,  –  но  съм  малко  по-добре  и  се 

съмнявам, че ще се оправя. Хайде – защо не? Преча ти и за-
почвам да досаждам.

-  Ти  ме  обвиняваш  –  каза  той  с  горчивина,  –  но  ти 
казвам, че не знаеш. Много добре – оставаме. Трябва да ми 
обещаеш, че няма да вършиш глупости.

-  Във всеки случай, трябва да тръгвате скоро – отгово-
рих аз, – или да умрете от глад. Може би до двайсет и чети-
ри час ще бъда по-силен. Хайде, Дезире; това удовлетворява 
ли те?

Тя не отговори; тя беше застанала с гръб към нас и се 
взираше отвъд потока, в дълбочината на пещерата. Имаше 
странна напрегнатост в поведението й, което ме накара да 
проследя вторачения й поглед, и това, което видях, ме нака-
ра да не се чудя повече за него – огромна, черна, безформе-
на фигура, която се движеше бавно към нас през тъмнината.

Хари го съзря в същи момент, когато и аз и в миг се 
обърна, закривайки лицето си с ръце и извика на Дезире и 
на мен да направим същото.

Дезире се подчини; аз бях застанала на коленете си и 
останах така, вторачен право напред, готов за борба, ако тя 
не беше физическа. Няма да кажа,  че никакво чувство на 
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ужас не се надигна в сърцето ми, но аз възнамерявах да по-
кажа на Дезире и Хари детинското в техния страх.

Нищо  друго  не  можеше  да  се  види,  освен  неясното 
очертание  на  огромната  маса; но  същата  всепроникваща 
отвратителна миризма, която преди едва не ме задуши, се 
усети  слабо над повърхността  на  потока,  засилвайки се с 
всяка измината секунда. Изведнъж се появиха очите  –  две 
нажежени сфери, които приковаваха погледа ми и го държа-
ха като във вериги.

Не се опитах да ги избегна, а им отвърнах с друг толко-
ва непоколебим поглед. Казвах си:  "Хайде да видим този 
трик и да направим още по-голям". Съсредоточих пулсира-
щата нервна енергия върху очите си и им придадох цялата 
мощ на своята воля.

Нещото  се  приближаваше  все  повече  и  очите  сякаш 
изгаряха самия ми мозък. С големи усилия аз се овладях, 
отпускайки се на ръце и колене и вкопчвайки се в земята за 
сила.

- Това е нищо, това е нищо – продължих да си говоря на 
глас – докато изведнъж не осъзнах, че гласът ми се е пови-
шил  почти  в  крясък  и  че  съм  забил  зъбите  си  здраво  в 
долната устна.

Не отвръщах на погледа със собствени сили; самият той 
ме беше приковал. Почувствах как мозъкът ми става необи-
чайно вцепенен и всеки мускул в тялото ми се свива с почти 
непоносима болка. Нещото идваше все по-близо и по-близо, 
а на мен ми се стори,  както бях полузашеметен,  че то се 
придвижва много по-бързо от преди.

Тогава изведнъж почувствах хлад и влага по ръцете и 
краката си и натиск върху тялото си, и разбрах, като в сън, 
че съм влязъл в потока!

Бях пълзял към нещото на ръце и колене, без изобщо да 
съзнавам, че се движа.
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Това ме доведе до отчаяние и до последна съдбоносна 
борба за съпротива срещу тайнствената сила на това нещо, 
каквото и да беше то, което ме теглеше напред.

Студени капки пот се търкаляха от челото ми.  Под по-
върхността на водата ръцете ми стиснаха като менгеме ка-
мъните.  Зъбите  ми  се  бяха  впили  дълбоко  в  долната  ми 
устна и брадата ми се беше покрила с кръв, но за това нау-
чих впоследствие.

Но аз бях издърпан от мястото, където се бях хванал, и 
повлечен напред. Напрегнах цялата сила на волята си в уси-
лие да не се движа, но ръката ми пусна камъка и бавно се 
премести напред. Напълно съзнавах какво правя. Знаех, че 
ако веднъж отдръпнех очи от неустоимия поглед, магията 
ще се развали, но нямах сили да направя това.

Нещото беше спряло на другия бряг на потока. Аз все 
още се движех напред. Водата сега се плискаше в гърдите 
ми; скоро беше над раменете ми.

Напълно съзнавах факта, че след десет фута (3 м) водата 
щеше да покрие главата ми и че нямах сили да плувам или 
да се боря с течението; но аз все още вървях напред. Опитах 
се  да  извикам,  но  не  можех  да  изкарам никакъв  звук  от 
устата си.

Тогава изведнъж очите започнаха да изчезват. Но това 
поне беше разбираемо, защото можех ясно да видя черните 
и тежки клепачи, които ги покриваха като завеса на сцената. 
Те се спускаха бавно.

Очите станаха полумесеци, след това се свиха в тънък 
процеп. Изправих се, задъхвайки се като човек, изтощен от 
крайно и продължително физическо усилие.

Очите бяха изчезнали.
Безумен порив нахлу в мозъка ми да се втурна напред и 

да пипна чудовището, да видя, дали тази неясна, черна фи-
гура  беше реално  същество  от  плът  и  кръв,  или  някаква 
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хитрина на дявола. Усмихвам се при тази фраза,  докато я 
пиша  сега  в  съчинението  си,  но  тогава  не  се  усмихвах. 
Стоях на колене във водата, треперещ от главата до петите, 
раздвояван между порива да отида напред и склонността да 
побегна от ужас.

Но не направих нито едното, нито другото. Стоях не-
подвижно. Можех  да  видя  нещото  до  голяма  степен 
отчетливо  и  накарах  мозъка  си  да  запамети  това,  което 
виждат очите ми. Но не можех да направя нищо подобно.

По-скоро  долових,  отколкото  видях  отвратително 
грозната глава,  която се клатушкаше наляво и надясно на 
края на дълга и извиваща се шия, и гърчещи се змийски 
спирали, шибащи скалата на брега на потока като пипала на 
октопод,  само  че  многократно  по-големи.  Самото  тялото 
беше по-голямо от тялото на което и да е животно, което 
изобщо бях виждал, и по-черно дори от тъмнината.

Изведнъж огромната маса започна да се движи бавно 
назад. Острата миризма беше престанала, както и отваряне-
то на очите, които не се появиха отново. Можех смътно да 
различа  огромните  му  крака,  които  бавно  се  издигаха  и 
спускаха  и  отново  се  сливаха  със  земята. Скоро  нещото 
беше едва забележимо.

Направих крачка напред като да го последвам, но сила-
та на течението ме предупреди за опасността от продължа-
ване  по-нататък,  а,  освен  това,  се  боях,  че  всеки  момент 
мога да видя отново да се повдигат клепачите от ужасните 
очи. Тази  мисъл  връхлетя  с  ужас  в  мозъка  ми  и  аз  се 
обърнах и побегнах назад с внезапна паника, викайки Хари 
и Дезире.

Те  ме посрещнаха на  брега  на  потока и  по очите  им 
разбрах какво са прочели по лицето ми за случилото се, ма-
кар че те не бяха видели нищо.

- Ти... ти си го видял... – каза Хари със заекване.
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Кимнах, защото едва можех да говоря.
- Тогава... може би сега... 
-  Да –  прекъснах го  аз.  –  Хайде да се махаме оттук. 

Ужасно е. Обаче как ще вървим? Едва се държа на крака.
Но сега Хари беше този, който беше за изчакване, като 

каза,  че  нашето  убежище  е  най-безопасното  място,  което 
можем да намерим и че трябва да изчакаме поне докато не 
се съвзема от напрежението през  последния половин час. 
Съзнавайки, че с влошеното си състояние ще им преча по-
вече, отколкото да помагам, се съгласих. Освен това, ако не-
щото се появеше пак, можех да го избегна,  както сториха 
Хари и Дезире.

- Какво е то? – попита след известно време Хари.
Седяхме  един  до  друг,  удобно  подпрени  до  стената. 

Това беше внезапен въпрос, явно не много уместен, но аз 
разбрах.

- Господ знае! – отговорих кратко. Не бях много дово-
лен от себе си.

- Но то трябва да е нещо. Животно ли е?
- Помниш ли – попитах вместо отговор, – един трактат 

на Аристотел, който обсъждахме един ден? Темата му беше 
хипнотичната сила, която притежават очите на някои влечу-
ги. Аз се присмях на тази идея с презрение; ти поддържаше 
тезата, че това е възможно. Е, съгласен съм с теб; а как ми 
се иска десетина от нашите съвременни учени-скептици да 
постоят за около пет минути с мен в тази пещера.

-  Но какво е  то?  Влечуго!  – възкликна Хари.  –  Това 
нещо е голямо колкото къща!

- Е, и защо не? Бих казал, че е около трийсет фута (9 м) 
високо и около четирийсет-петдесет фута (12-15 м) дълго. 
Имало е видове, сега изчезнали, неколкократно по-големи.

- Тогава мислиш, че то е само... само животно? – наме-
си се Дезире.
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- А какво мислеше, че е? – леко се усмихнах. – Адска 
машина?

- Не знам. Само че никога преди не съм знаела какво е 
да се страхуваш.

Разговорът  не  ни  доведе до никъде,  но  поне  ни  даде 
възможност да чуем гласовете си.

Прекарахме  по  този  начин  много  часове:  безкрайно 
еднообразни и досадни и съвсем безнадеждни. Често съм се 
чудел на странната упоритост, с която се бяхме вкопчили в 
живота при условия, които правеха от него почти непоноси-
мо бреме; а и с какъв шанс за спасение?

От учените това се нарича инстинкт за самосъхранение, 
но се нуждае от по-силно име. Това е повече от един инс-
тинкт. Това е същността на самия живот.

Но скоро бяхме принудени да действаме от нещо, което 
се  добавяше  към  желанието  да  избягаме  от  пещерата: 
спазмите, предизвикани от глада. Много часове се бяха, ми-
нали откакто бяхме яли за последен път,  мисля,  че бяхме 
постили не по-малко от три-четири дни.

Дезире  започна  да  се  оплаква  от  виене  на  свят  и  да 
отмалява с всеки изминат час. Собствената ми сила не се 
увеличаваше и разбрах, че нямаше да се увеличи, ако не се 
нахраня. Хари не се оплакваше, но само защото не можеше.

-  Безполезно е да чакаме повече – заявих аз накрая. – 
Ставам все по-слаб, а не по-силен.

Имахме съвсем малко неща, които да вземем със себе 
си. Имахме три копия, две от които взе Хари, а аз – остана-
лото. Хари и аз имахме на себе си само вълненото си бельо, 
толкова парцаливо и окъсано, че беше едно жалко облекло.

Единствената одежда на Дезире, направена от някаква 
мека кожа, се крепеше за кръста й с ремък от същата мате-
рия. Горната половина от тялото й беше гола. Косата й ви-
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сеше сплъстена над раменете и се спускаше по гърба й. Ни-
кой от нас нямаше обувки на краката си.

Пресякохме потока, използвайки копията за подпиране; 
но  вместо  да  минем  напряко  през  средата  на  пещерата, 
свихме  наляво,  плътно  притиснати  към  стената. Хари ни 
подканваше  да  побързаме,  като  казваше,  че  вече  е  пре-
търсил внимателно за изход от тази страна, но ние вървяхме 
бавно,  опипвайки за прекъсване в  стената. Тя  беше абсо-
лютно гладка, което ме навеждаше на мисълта, че пещерата 
някога е била пълна с вода.

Стигнахме до другата стена и свихме надясно, за да я 
проследим.

- Това е безсмислено – каза нетърпеливо Хари. – Казвам 
ви, че съм проучил и тази страна – всеки инч от нея.

-  И онази, пред нас, под прав ъгъл на тази? – попитах 
аз.

- Нея също – отговори той.
- И другата – онази отдясно на потока?
- Не. Аз... аз не съм ходил там.
- Защо не ми каза? – попитах аз.
- Защото не исках – отвърна той сърдито. – Можеш да 

отидеш, ако те интересува; мен не ме интересува. Това е на-
там – ето наближаваме.

Не отговорих, но тръгнах решително напред, обаче, без 
да се отдалечавам от стената. Може би това да беше проява 
на малодушие; наричайте го ако искате и така. Аз си знам.

Още  половин  час,  и  стигнахме  до  края  на  коридора, 
през който бяхме влезли в пещерата за пръв път. Спряхме и 
се загледахме в него с копнеещи погледи, но знаехме колко 
малко шанс имахме той да е неохраняван на другия край. 
Вече знаехме, разбира се, и то доста добре, защо инките не 
ни последваха в пещерата.
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- Може да са си отишли – каза Хари. – Не могат вечно 
да стоят тук. Отивам да проверя.

Той скочи на ръба на скалния блок в отвора на коридо-
ра и изчезна от другата страна. След петнайсет минути се 
върна  и  аз  видях по  изражението  на  лицето  му,  че  няма 
шансове за бягство в тази посока.

- Те са от другата страна – каза той мрачно, – дузина на 
брой. Погледнах иззад една скала, не ме видяха. Но ние ни-
кога няма да можем да минем.

След това завихме и продължихме към третата страна и 
покрай нея. Но ние наистина нямахме надежда да намерим 
изход, след като Хари беше казал, че преди е проучил за та-
къв. Знам, че бяхме обзети от една и съща мисъл: да риску-
ваме ли да проследим четвъртата стена?  Нито един от нас 
не би посмял сам, но присъствието на другите намаляваше 
страха на всеки от нас.

Накрая стигнахме до нея. Ъгълът беше абсолютно прав, 
а по скалата имаше пукнатини и процепи.

-  Това е варовик – казах аз,  – и ако намерим някъде 
изход, той ще бъде тук.

Аз завих надясно и бавно продължих покрай стената, 
опипвайки повърхността й с ръка.

По  този  начин  продължихме  неколкостотин  ярда 
(метра), когато Дезире изведнъж скочи напред към мен.

- Виж! – извика тя, сочейки напред с копието си.
Проследих посоката с поглед и видях рязко прекъсване 

на стената, което се беше появило.
То беше на около петдесет фута (15 м) от нас. След миг 

стигнахме до него и мисля, че никой от нас не би могъл да 
изрази неизмеримото облекчение, което почувствахме,  ко-
гато пред себе си видяхме широк и чист коридор, извеждащ 
от пещерата. Той беше много тъмен, но ние влязохме в него 
почти на бегом.
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Мисля, че не знаехме размера на нашия страх от онова 
нещо в пещерата, докато не намерехме начин да избягаме от 
него.

Бяхме  изминали  около  сто  фута  (30  м),  когато 
стигнахме до един завой наляво. Хари се спъна в ъгъла и 
ние се спряхме за миг, за да го изчакаме.

След това ние завихме, един до друг, и изведнъж се озо-
вахме  пред  неочаквана  преграда, вик  на  ужас  излезе 
едновременно от устата ни.

На  не  повече  от  три  фута  (1  м)  пред  нас,  напълно 
преградило коридора, стоеше нещото, от което мислехме, че 
сме избягали!

Ужасните пламтящи очи се завъртяха наляво и надясно, 
вторачили се право в нашите собствени очи.
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