
Глава XX.
КОПИЕ НА ИНКА.

Тук бих могъл по най-подходящ начин да вмъкна един 
абзац за безсмислието на човешките желания и усилия. Но, 
както се казва, събитията говорят сами за себе си; и още, от 
моя  страна,  предпочитам  философа  пред  историка.  Инте-
лектуалното усвояване е изморителна задача; добре дошли 
за него.

Да се върнем на разказа. Както казах, избегнахме стена-
та на тунела с някакви си десет фута и продължихме да я 
избягваме. Точно  под  свода  салът  ни  направи  упорито 
отклонение,  като  щеше  да  се  блъсне  в  скалистия  бряг, 
вместо  да  стои  правилно  по  средата  на  течението,  както 
трябваше.

Люшваше  се  ту  на  една  страна,  ту  на  друга,  докато 
Хари и аз го държахме далеч от брега със своите гребла, 
често избягвайки сблъсък само на няколко инча. Но брего-
вете бяха поне гладки и равни и, тъй като потокът оставаше 
свободен  от  препятствия,  имаше  само  малко  реална 
опасност.

Течението изобщо не беше толкова бързо, колкото бях 
очаквал да бъде. В полумрака беше трудно да изчислим ско-
ростта си на движение, но аз прецених, че се движим с око-
ло шест-седем мили на час (11-12,5 км/ч).

Бяхме изминали около три мили, когато стигнахме до 
рязък  завой  на  потока,  наляво,  под  почти  прав  ъгъл. 
Предполагаше се, че Хари, на носа, наблюдава зорко, обаче 
той пропусна да го забележи, докато почти не бяхме хвана-
ти от неговия водовъртеж.

Тогава той нададе тревожен вик и заедно отклонихме 
сала наляво, избягвайки десния бряг на завоя с по-малко от 
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фут. Щом отминахме невредими, изпратих Хари да отиде на 
кърмата  и  самият  аз  застанах  на  носа, което  предизвика 
хаплива закачка към него от Дезире.

По-нататък тунелът се разшири и салът започна да се 
плъзга леко напред, без внезапни и стремителни движения 
надясно или наляво. Облегнах се на греблото си, вглеждай-
ки се съсредоточено напред; в най-добрия случай можех да 
различа стените на сто ярда (94 м) напред, но неясно. Царе-
ше пълна тишина,  като се изключи лекия шум на водата, 
плискаща се в бордовете на сала и плясъка от греблото на 
Хари, лениво потапяно от едната или от другата страна.

Изведнъж през тишината долетя гласът на Дезире, мек 
и много тих:

“Pendant une anne' toute entière,
Le régiment na Pas r'paru.
Au Ministère de la Guerre
On le r'porta comme perdu.
On se r'noncait a r'trouver sa trace,
Quand un matin subitement,
On le vit r'paraitre sur la place,
L'Colonel toujours en avant.”

Изчаках, докато и последният тон заглъхне в тъмнина-
та.

- Такива ли са мислите ти? – попитах я аз, полуобърнат.
- Не – каза Дезире, – но искам да заглуша мислите си. 

Що се отнася до тях... 
Тя се поколеба и след кратка пауза гласът й отново поде 

мелодия:
“Ярки като първи слънчев лъч, 
спасил приятелите ни от ада; 
Тъжни като последен залез, 
отнесъл всички, любими за нас; 
тъй тъжни, тъй ярки – дни отлетели.”
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Гласът  й,  сподавен  и  тих,  излъчваше  нежност,  която 
като  че  ли  беше  от  друг  свят.  Вибрациите  потрепваха  в 
ушите  ми  и  дълго  след като беше заглъхнал,  последният 
мек тон все още звучеше в главата ми.

Изведнъж долових друг звук, едва ли по-малко музика-
лен. Той също беше тих, толкова тих и слаб, че отначало 
помислих, че ушите ми ме заблуждават, или че някакво да-
лечно ехо връща песента на Дезире по тъмния тунел.

Постепенно,  лека-полека,  той  ставаше все  по-силен  и 
по-ясен,  докато  накрая  го  разпознах.  Това  беше  звук  от 
бързо течаща вода, непрекъснато, все още тихо, и на голямо 
разстояние. Обърнах се, за да кажа на Хари за това, но Де-
зире ми взе думите от устата.

- Сякаш чувам нещо – като шум от разбиващи се вълни 
– каза тя. – Това не е възможно, нали?

Щях да се засмея, ако не беше  дълбоката нотка на на-
дежда в гласа й.

- Едва ли – отговорих аз. – Чувам го от няколко минути. 
Вероятно са плитчини. Трябва да зорко да бдим.

След още петнайсет минути започнах да забелязвам, че 
скоростта на течението се увеличава. Звукът от бързо теча-
щата вода също беше доста отчетлив. Освен това, салът се 
движеше  все  по-бързо  и  по-бързо,  докато  не  почувствах 
тревога. Обърнах се към Хари:

- Това започва да звучи като бързей. Виж, дали копията 
са  добре  завързани  и  бъди  готов  с  греблото  си.  Дезире, 
дръж се здраво.

Едно нещо беше сигурно: нямаше какво да се направи, 
освен да се върви напред. От двете страни стените на тунела 
се издигаха направо от повърхността на водата, никъде ня-
маше място за акостиране – нито дори един фут издадена 
скала,  за  която  да  се  хванем  и  да  спрем  нашия  устрем 
напред.  Да  се  върнем  назад  беше  невъзможно;  при  ско-
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ростта, с която течението ни носеше сега, не можехме да за-
държим сала, дори за миг, без гребла.

Скоро се носехме толкова бързо,  че салът вибрираше 
под нас; от тъмнината пред нас долиташе шумът на бързей, 
сега усилен до рев, който изпълваше тунела и ни заглушава-
ше. Чух Хари да вика нещо, но не можах да различа думите; 
летяхме напред със скоростта на експресен влак и въздухът 
около нас беше изпълнен с пръски вода.

Ревът  на  бързея  ставаше  все  по-силен  и  по-силен. 
Обърнах се за миг, викайки с цяло гърло:

- Легнете по очи,  и се дръжте здраво! – След това се 
хвърлих по очи с греблото под себе си, като пъхнах краката 
си под два от ремъците, като се вкопчих здраво с ръце за 
други два.

Следващите няколко секунди ни се сториха цял час. Са-
лът се люшкаше и накланяше от бясната сила на течението. 
Аз извиках още веднъж на Хари и Дезире,  но думите ми 
бяха напълно удавени от оглушителния рев на водата. Нао-
коло  царяха  мрак  и  бъркотия.  Продължавах  да се  питам: 
"Защо не свършва това?" Сякаш цяла вечност беше минала, 
откакто се бях хвърлил по очи.

Изведнъж салът под мен скочи напред. Сякаш някаква 
гигантска ръка го беше сграбчила и запокитила надолу със 
страхотна  сила.  Въздухът  беше  изпълнен  с  водни  струи, 
яростно шибащи лицето и тялото ми. Салът се завъртя като 
тапа.  Вкопчих  се  в  ремъците  с  всички  сили,  които  бяха 
останали в мен. Спускахме се надолу и надолу в тъмнината; 
дъхът ми беше секнал, а главата ми – зашеметена.

Изведнъж – рязко накланяне, тласък напред и почувс-
твах как водната маса се затваря над мен. Заслепен и заше-
метен, аз се вкопчих отчаяно в ремъците за хващане, борей-
ки се с инстинкта да се освободя. За няколко секунди ревът 
на големия стръмен водопад звучеше в ушите ми страхотно 
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слабо, сякаш беше на огромно разстояние; след това отново 
усетих въздуха и внезапно спиране на движението.

Отворих очи, като се задавях и плюех. За известно вре-
ме не можех да видя нищо; след това различих фигурите на 
Дезире и на Хари, проснати зад мен на сала. В същия миг 
долетя гласът на Хари:

- Пол! О, Дезире!
В следващия миг бяхме до нея. Държеше се с ръце за 

ремъците  от  двете  й  страни,  вкопчена  като  удавник  за 
сламка;  трябваше  да  разтваряме  всеки  от  пръстите  й 
поотделно,  за  да освободим ръцете  й.  След това я поста-
вихме прегъната на две над коленете на Хари и започнахме 
да движим ръцете й нагоре и надолу и скоро гърдите й се 
надигнаха конвулсивно и дробовете й се освободиха от во-
дата, която бяха поели. След малко дойде на себе си; очите 
й се отвориха и тя се хвана за главата.

- Не казвай 'Къде съм?' – каза Хари, – защото не знаем. 
Как си?

- Не знам – отговори тя, все още задъхана. – Какво беше 
това? Какво направихме?

Тогава ги оставих, като се заех да проверя размера на 
щетите ни.  Нямаше абсолютно никакви;  бяхме невредими 
като при тръгването. Провизиите и копията бяха останали 
под  ремъците;  греблото  ми  лежеше  там,  където  се  бях 
хвърлил върху него.  Салът плуваше с лекота  като преди, 
беше без драскотина.

Водата около нас се пенеше, въпреки че бяхме отнесени 
толкова далеч от водопада, че той се беше изгубил зад нас в 
тъмнината; само ревът му достигаше до ушите ни. До ден 
днешен нямам и най-малката представа за неговата височи-
на; може да е бил десет фута (3 м) или двеста (60 м). Хари 
казва – хиляда (300 м).
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Движехме се бавно по повърхността на воден басейн, 
който се оказа езеро, все още носени напред от силата на 
водопада зад нас. Що се отнася до мен, ревът на водопада 
ми се  струваше смущаващ и  объркващ,  и  затова  вдигнах 
греблото и започнах да греба, за да се отдалечим от него; 
поне така смятах.

Зад себе си чух гласът на Хари:
- За Бога, откъде взе това гребло?
Обърнах се.
- Млади човече, добрият моряк никога не губи греблото 

си. Как си, Дезире?
- Като мокра кокошка – отговори тя, то със смях в гласа 

си. – Изтощена съм, гадно ми е и съм мокра, а гърлото ме 
стяга,  но за нищо на света не бих пропуснала това.  Беше 
страхотно! Иска ми се да го направя още веднъж.

- Да, бе, ще го направиш – каза Хари скептично. – Бла-
годаря за такова нещо. Но това, което искам да знам, е откъ-
де се взе греблото?

Обясних му, че бях взел мерки да легна върху него.
- Никога ли не губиш главата си? – попита Дезире. 
- Не, само сърцето си.
- О, що се отнася до това – отвърна тя с лекота, в която 

все още имаше огорчение, – приятелю мой, ти никога не си 
имал такова нещо.

След тези думи аз бързо се захванах пак да греба.
Скоро открих, че макар явно да бяхме, както ви казах, в 

езеро – защото не можех да видя бреговете – все още имаше 
течение.  Носехме  се бавно,  но  движението  ни  беше ясно 
осезаемо, и аз се облегнах на греблото си.

Скоро след това пред нас започна да се мержелее стена 
и аз видях, че потокът отново се стеснява, като навлизаше в 
тунел, много по-нисък от онзи над водопада. Течението ста-
на по-бързо, когато се понесохме към входа му и аз извиках 
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на Хари да вземе копието си, за да ни предпази от стените, 
ако се наложи. Но ние влязохме точно по средата и се поне-
сохме стремително напред.

Таванът на тунела беше толкова нисък, че не можеше 
да стоим изправени на сала, а потокът не беше повече от че-
тирийсет фута (12 м) широк. Това беше всичко друго само 
не и обещаващо; ако потокът наистина течеше към западния 
склон, неговият дебит трябваше да се увеличава, вместо да 
намалява. Не казах нищо по този въпрос на Хари и Дезире.

И така, плавахме без инциденти повече от половин час, 
когато моето невнимание или тъмнината едва не ни донесе 
неприятност.  Изведнъж,  без  предупреждение,  усетихме 
много силен удар и салът отскочи със сила, от която едва не 
бяхме изхвърлени във  водата.  Стигайки до един завой на 
потока, течението ни беше запокитило към отсрещния бряг.

Но, благодарение на еластичността на бордовете си, са-
лът избегна повреда. Моментално насочих греблото си към 
стената, като отблъснах сала, и ние се завъртяхме и поехме 
отново по течението след завоя.

Но този завой беше наляво, както и другите, което озна-
чаваше, че сега се движехме в точно противоположната по-
сока на онази, в която потеглихме! Което пък означаваше 
край на надеждата; ние просто се въртяхме в кръг и оти-
вахме  наникъде.  Хари  и  Дезире  явно  не  бяха  забелязали 
този факт, и аз не им казах нищо по този въпрос. Имаше 
достатъчно време сами да разберат, а, освен това, все още 
имаше шанс, макар и съвсем малък.

Скоро руслото на потока стана почти хоризонтално, за-
щото едва се движехме. Таванът на тунела беше много ни-
сък – на не повече от един фут над главите ни, както бяхме 
седнали или клекнали на сала.  Беше необходимо зорко да 
наблюдаваме напред – някоя издадена от свода скала може-
ше да ни помете от сала във водата.
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Въздухът  също  беше  застоял  и  отвратителен;  за-
почнахме да дишаме с усилие;  и Дезире,  полузадушена и 
сънена, се унесе в неспокоен сън на пресекулки, като шава-
ше неспокойно и се задъхваше от недостиг на въздух. Хари 
беше заел  носа,  а  аз  лежах на  кърмата.  Изведнъж долетя 
гласът му, който известяваше, че бяхме напуснали тунела.

Бързо  седнах  и  се  огледах  наоколо.  Стените  не  се 
виждаха повече; явно бяхме влезли в пещера,  подобна на 
онази, от която бяхме потеглили.

- Дали да не излезем на брега? – попитах аз, като оти-
дох до Хари.

Той се съгласи и аз взех греблото и насочих сала наля-
во. Имаше слабо течение и салът вървеше добре. След ня-
колко минути бяхме на плитко и Хари и аз скочихме и го 
избутахме до брега.

Дезире седна, като търкаше очи.
- Къде сме? – попита тя.
Хари  й обясняваше,  докато изтегляхме сала на брега. 

След това извадихме провизиите си и си хапнахме от тях.
- Но защо спряхме? – попита Дезире.
Думите "Защото  сме  се  запътили  наникъде"  бяха  на 

устните ми, но не ги изтървах.
- Малко да отдъхнем – отговорих аз.
Дезире възкликна:
- Но аз искам да продължим!
Веднага  след  като  се  нахранихме  до  насита,  натова-

рихме нещата си отново и се приготвихме да бутнем сала 
във  водата.  Вече си мислех,  че  Хари също беше разбрал 
безнадеждността на нашата експедиция, защото беше загу-
бил целия си ентусиазъм; но той не каза нищо, както и аз. 
Закрепихме  Дезире  на  нейната  купчина  кожи  и  пак  се 
придвижихме към течението.
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Пещерата не беше голяма, защото пътувахме не повече 
от няколко минути, когато стените започнаха да се мерже-
леят пред нас и потокът отново навлезе в тунел, толкова те-
сен и нисък, че аз се поколебах дали да влизаме изобщо в 
него. Посъветвах се с Хари.

- Да си опитаме късмета – посъветва той.  – Защо не? 
По-добре това, отколкото нищо.

Плъзнахме се през входа.
Течението беше изключително бавно и ние се движехме 

едва забележимо. Все пак напредвахме.
- Да имахме малко скорост, че да издържим – мърморе-

ше Хари, което показва,  че човек не винаги цени някакво 
благо. Не след дълго щяхме да благодарим, че скоростта ни 
е толкова ниска.

За да бъда конкретен – след около час, доколкото можех 
да меря времето, което минаваше бавно, защото не само ми-
нутите  се  проточваха,  а  и  застоялият  въздух  ги  правеше 
изключително  неприятни.  Дезире  отново  лежеше  в  по-
лусвяст, но не заспала, защото от време на време говореше 
сънено. Хари се оплакваше от виене на свят, а главата ми 
щеше да се пръсне в слепоочията. Усещаното при изкачване 
на висока планина можеше напълно да се сравни с това.

Изведнъж скоростта на течението значително се усили; 
внезапен тласък ни понесе напред. Застанах на колене – ту-
нелът беше твърде нисък, за да мога да се изправя – и съсре-
доточено се взрях напред. Не можех да видя нищо, освен че 
потокът се стеснява на половина на предишната си широчи-
на и че става все по-тесен.

Носехме се все по-бързо и по-бързо, докато брегът не се 
приближи на не повече от няколко фута от двете страни.

- Внимавай отпред! – извиках на Хари. – Отблъсквай от 
брега с копието!

270



След това точно пред нас започна да се мержелее стена. 
Помислих, че това означава друг завой на потока и съсредо-
точено напрегнах очите си, в усилие да открия неговата по-
сока, но не можех да видя нищо, освен черната стена. Все 
повече се приближавахме; извиках на Хари и Дезире да се 
приготвят за удар, като се молех салът да срещне скалата 
фронтално, а не с ъгъл.

Едва успях да се наглася и да сграбча ремъците, когато 
се блъснахме със страшна сила. Салът отскочи на няколко 
фута,  вибрирайки  и  тресейки  се  силно.  Водата  шумно  и 
стремително течеше край нас.

Дезире и Хари извикаха: "Всичко е наред!" Аз допълзях 
до  носа.  В  горната  част  на  покритието  от  кожа  имаше 
цепнатина от няколко фута, но водата не стигаше до отвора.

И така, стигнахме до края на амбициозното си пътува-
не. Защото черната стена означаваше края на тунела; пото-
кът влизаше в нея през една тясна дупка, която беше причи-
ната за внезапното ни стремително понасяне от потока. Над 
горния ръб на дупката водата се завихряше в разширяващ се 
кръг; дотук бяхме донесени от потока, който трябваше да ни 
отнесе до страната на слънчевата светлина.

Когато казах на Дезире, тя се втренчи в мен безмълвно! 
Преди не бях разбрал силата на нейната надежда. Занемяла 
от разочарование, тя просто седеше, втренчена право пред 
себе си в черната непоклатима скала. Хари коленичи до нея 
и я прегърна.

Вдигнах го, като го дръпнах рязко за ръката.
- Хайде – да се хващаме на работа! Няколко часа в тази 

дупка  и  ще  се  задушим.  Не  разбираш  ли,  че  трябва  да 
издърпаме сала назад срещу течението?

Първо  трябваше  да  поправим  цепнатината  в  кожата. 
Направихме това с кожени ремъци; и тъкмо навреме, защо-
то ставаше все по-голяма с всяка измината минута, и водата 
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беше започнала да подлизва над ръба. Но скоро здраво за-
шихме цепнатината и се заловихме за главната задача.

Оказа  се,  че  не  само  е  трудно,  ами  е  направо  не-
възможно да принудим сала да се върне назад срещу бързо-
то течение. Бяхме притиснати в скалата от силата на много 
тонове вода. Греблото беше безполезно.

Като се хващахме с ръце за скалата, избутахме сала към 
едната страна,  но щом стигнахме до стената вляво,  водо-
въртежът ни завъртя отново и ние се намерихме обратно в 
начално положение, само че с друга страна на сала срещу 
скалата. Това се случи три пъти.

След това се опитахме да се насочим надясно, вместо 
наляво, но пак без успех. Силата на течението, което идва-
ше с цялата си скорост срещу тромавия сал, беше непреодо-
лима. Отново и отново се опитвахме да тръгнем срещу тече-
нието след невероятни усилия, само за да бъдем запокитени 
пак назад към скалата.

Опитахме с копията си, но техните дръжки бяха толкова 
крехки, че бяха неизползваеми за тази цел. Взехме греблото 
и, като опряхме единия му край в стената, се оттласнахме с 
всичка  сила.  Греблото  се  строши на  две  и  ние  паднахме 
напред към стената. Отрязахме известно количество кожени 
ремъци от сала и се опитахме да ги завържем за стените от 
двете страни, но нямаше издатини, на които да се задържат. 
Вече нямаше какво да се прави.

Тогава Хари и аз се посъветвахме и се съгласихме за 
единствения възможен начин да се измъкнем.  Обърнах се 
към Дезире:

- Можеш ли да плуваш?
- Parfaitement – отговори тя. – Но срещу това – като по-

сочи завихрящата се вода – не знам. Мога да се опитам.
Аз, който помни черната ярост на този поток, който се 

носи край нас, мога да оценя куража й.
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Не губехме повече време,  защото все повече,  с всяко 
вдишване,  отмалявахме  от  застоялия  въздух.  Приготовле-
нията ни бяха малко.

Двете  копия  и  около  половината  от  провизиите  за-
вързахме с ремъци на гърбовете си – незначителен товар, 
който щеше малко да ни затрудни. Взех кожата, която Дези-
ре носеше и започнах да също я връзвам с ремъци върху 
моя вързоп, но тя не ми позволи.

- Няма да ти позволя да ти пречи скромния ми товар – 
отбеляза тя.

След това, стъпихме на ръба на сала, като Дезире беше 
между нас, и се хвърлихме заедно във водата.

Движени от необходимостта, в положението, в което се 
намирахме, щяхме да се колебаем по-дълго, ако знаехме за 
пълната  сила  на  подводното  течение,  което  ни  сграбчи 
изотдолу. Дезире щеше да изчезне без борба, ако не беше 
подкрепата,  която  получаваше  от  Хари и  мен  от  двете  й 
страни.

Но ние се задържахме на повърхността – през повечето 
време – и напредвахме с борба за всеки инч. Черните стени, 
които ни се чумереха от всички страни, сякаш оставаха все 
същите,  останали  на  едно  място,  след  дълга  и  отчаяна 
борба; но когато хвърлих бърз поглед назад,  видях,  че се 
бяхме отдалечили доста от сала, защото вече не се виждаше. 
Това ми даде нови сили и,  окуражавайки Хари и Дезире, 
удвоих усилията си. В този момент Дезире едва можеше да 
крепи самата себе си, но ние все още я подкрепяхме.

Всяко замахване правеше следващото по-лесно, като ни 
отдалечаваше  от  водовъртежа,  и  скоро  плувахме  без 
затруднения.  Съпротивлението  на  течението  ставаше  все 
по-слабо и по-слабо,  докато накрая стана възможно да се 
отпускаме на повърхността по гръб и да си почиваме.

- Колко далеч е до пещерата? – задъхваше се Хари.
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- Някъде между една и десет мили – беше моят отговор. 
–  Откъде,  по  дяволите,  да  знам?  Но,  мисля,  че  сега  ще 
успеем да стигнем. Можеш ли да издържиш, Дезире?

- Несъмнено – отговори тя. – Само ако може да си пое-
ма дъх! Само веднъж и дълбоко.

Имаше опасност и поради тази причина не трябваше да 
губим време. Отново загребахме напред в черния мрак. Не 
се чувствах вече със свежи сили и започнах да се съмнявам 
сериозно дали ще успеем да достигнем целта си.

Но я  достигнахме.  Няма  нужда  да  изброявам нашите 
усилия, които, към края, бяха предизвиквани от страдания, 
клонящи към агония, тъй като се задавяхме и задушавахме 
от недостиг на въздух, който да ни поддържа силите.

Следващите сто ярда щяха да бъдат толкова много за 
нас, но е достатъчно, че накрая се заклатушкахме по брега 
на входа на пещерата, в която преди бяхме почивали, задъ-
хани, замаяни, и напълно изтощени.

Но след един час в пещерата с нейния приток на въздух 
се съвзехме; и тогава седнахме и се попитахме: "Защо?"

-  И всичко това ни доведе дотук – каза Хари със за-
махващ жест наоколо.

- Поне това е по-добър гроб – отвърнах аз. – А добре се 
борихме. Все още има нещо в нас. Дезире, добър мъж е бил 
загубен в теб.

Хари стана.
- Ще отида да поогледам наоколо – обяви той. – Трябва 

да  направим  нещо.  Ей-богу,  цял  месец  ни  отиде  да 
построим този сал!

-  Безсмислието на  човешките  усилия – казах аз,  като 
разхлабих  ремъка  около  раменете  си  и  свалих  на  земята 
вързопа. – Почакай; идвам с теб. Идваш ли, Дезире?

Но тя беше твърде уморена, за да тръгне, и ние я оста-
вихме, като наредихме няколкото кожи, които бяхме взели, 
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колкото се  може по-добре,  за  да я  предпазят  от  твърдата 
скала.

-  Нека уморените  ти  кости  си  отдъхнат  –  каза  Хари, 
като се наведе, за да я целуне. – Има месо тук, ако искаш. 
Ще се върнем скоро.

И така, оставихме я, като бялото й тяло беше се опъна-
ло с цялата си дължина върху грубата постелка.

Като поехме наляво, скоро разбрахме, че без затрудне-
ния ще можем да излезем от пещерата; само трябваше да 
изберем пътя си. Едва ли изобщо имаше стена, защото це-
лостта й се нарушаваше от толкова много коридори и гале-
рии, водещи на всички посоки.

Тръгнахме по някои от тях за известно разстояние, но 
не открихме някой, който да дава конкретни обещания. По-
вечето от тях бяха задръстени от скали и скални блокове, 
през  които  трудно  можеше  да  си  проправим  път.  Прека-
рахме повече от час в тези безполезни проучвания, а след 
това изминахме известно разстояние покрай стената вдясно.

Постепенно  изходите  станаха  по-малобройни.  Високо 
на един скален блок близо до входа на една галерия,  ви-
дяхме главата на някакво животно,  което гледаше надолу 
към нас.  Хвърлихме копията си по него,  но не уцелихме; 
след това  бяхме принудени да се катерим,  за  да открием 
оръжията си.

- По-добре да се връщаме при Дезире – каза Хари, кога-
то отново слязохме на земята. – Тя ще се чуди какво е ста-
нало с нас. Тръгнахме преди около два часа.

След  петнайсет  минути  търсене  открихме  потока  и 
тръгнахме  наляво  покрай  него.  Бяхме  отишли  по-далеч, 
отколкото си мислехме, и търсехме края на пещерата, къде-
то бяхме оставили Дезире много преди да стигнем до него. 
Няколко пъти викахме името й, но нямаше отговор.
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- Сигурно е заспала – каза Хари. А минута по-късно – 
Ето я стената накрая! Но къде е тя?

Кракът ми удари нещо на земята и аз се наведох, за да 
проверя какво е.

Това беше купчината кожи, на които беше легнала Де-
зире!

Извиках Хари и в същия миг чух неговия вик на ужас, 
като идваше тичешком към мен, държейки нещо в ръка.

- Хванали са я! Виж! Виж това! Намерих го на земята 
ей-там.

Той вдигна нещото, което държеше в ръка, пред мен.
Това беше копие на инка.
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