
Глава XXII.
НАЧАЛОТО НА КРАЯ.

Не проговорихме – нито Хари, нито аз; очите ни се бяха 
съсредоточили  върху  сцената  пред  нас,  опитвайки  се  да 
разберем значението й.

В стойката на Дезире имаше нещо неопределено, което 
ми каза истината – какво, и аз не знам: беше обърната с про-
фил към нас, затова не биха могли да са очите й или изра-
жението на лицето й, а позата й, от която струеше напреже-
ние, стегнатите мускули на тялото й, крайното презрение и 
върховно тържествуване, които се излъчваха от всяка линия 
на неподвижната й фигура. Това вля убеденост в мислите 
ми.

И в миг аз се обърнах към Хари.
- Последвай ме – прошепнах аз; и той явно прочете в 

очите ми силата на онова, което знаех, защото се подчини 
без да каже и дума. Затичахме се назад по коридора, като се 
спряхме в края му. Хари отвори устата си да каже нещо, но 
аз взех думите от устата ми; секундите бяха ценни.

-  Запалили са  колоната  –  ти  помниш.  Последвай  ми; 
дръж копието си в готовност; и нито звук, ако я обичаш.

Видях, че разбра, а също така видях, по изражението, 
което се появи на лицето му, че всеки инка, който се опита-
ше да ни спре, щеше да си изпати.

Втурнахме се напред един до друг,  налучквайки пътя 
си, търсейки вход в тунела, който водеше до подножието на 
колоната. Молех се да не сме закъснели твърде много; Хари 
беше стиснал  устните  си  като  менгеме.  Не  се  бояхме  от 
смъртта, дори за Дезире; но помнехме ужаса от собствения 
си опит върху тази колона, и докато тичахме ни побиваха 
тръпки.
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Както казах, бяхме влезли в голямата пещера на място, 
почти  в  противоположната  страна  на  нишата,  и  затова 
бяхме  на  известно  разстояние  от  входа,  който  търсехме. 
Беше необходимо да обиколим половината пещера, а кори-
дорите толкова често се пресичаха от други, че много пъти 
трябваше да налучкваме верния път.

Но не се колебаехме нито за миг; ние по-скоро летяхме, 
а не тичахме. Чувствах в себе си силата и решителността на 
десет мъже и тогава знаех,  че има нещо,  което трябва да 
направя и щях да направя, преди да умра, ако ще и хиляда 
дяволи да ми се изпречеха на пътя.

Не знам какво ни водеше; дали разкаялото се Провиде-
ние, което беше решило, че си е играло достатъчно дълго с 
нас,  или  обикновен  животински  инстинкт  за  посока,  или 
сляп късмет. Но ние се бяхме движили толкова бързо, че ми 
се стори, че сме напуснали пещерата едва преди минута, ко-
гато изведнъж видях стълбите на стръмно стълбище, воде-
що надолу от един отвор вдясно от нас.

Как заби сърцето ми тогава! Хари нададе вик на ликува-
не  като  конско  изцвилване.  В  следващия  миг  тичахме 
презглава надолу по стълбите, като избягвахме падането по 
някакво неизвестно за мен чудо. И там, пред нас, беше вхо-
да на тунела.

Хванах Хари и го задържах, като почти му извиках:
- Стой тук; пази входа. Аз ще я донеса.
- Не – извика той, напирайки напред. – Не мога да оста-

на.
- Глупак! – извиках аз, бутайки го назад. – Ще ни изло-

вят като плъхове в капан. Защитавай този вход – с цената на 
живота си!

Видях, че се колебае, но като знаех, че ще се подчини, 
се втурнах напред в тунела. Когато бях наближил края му, 
се  спънах  в  неравния  под  и  се  блъснах  в  стената.  Остра 
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болка ме прониза в лявото рамо, но след малко едва я усе-
щах,  така  че  се  надигнах  и  се  втурнах  напред.  Краят  се 
виждаше.

Точно,  когато  достигнах  подножието  на  спиралното 
стълбище, видях една черна фигура да слиза по него. Този 
инка изобщо не разбра какво го удари. Не използвах копие-
то си; времето беше твърде ценно. Той изчезна във водо-
въртежа под основата на колоната, през който Хари и аз се 
измъкнахме като по чудо.

Но отчаяние изпълни сърцето ми, тъй като, щом стъпих 
на първото стъпало на спиралното стълбище, хвърлих бърз 
поглед нагоре. Горната половина на вътрешността на коло-
ната беше бумтяща огнена пещ. Как и откъде идваше това, 
не  се  спрях  да  разбера;  скочих  нагоре  по  стълбището  с 
отчаяно настървение.

Не знаех тогава,  че каменните стълби парят и правят 
плюски на ходилата ми; не знаех, че когато се изравних с 
основата на пламъците всеки мой косъм от главата и тялото 
ми беше опърлен – знаех само, че трябва да стигна върха на 
колоната.

Тогава видях източника на пламъците, тъй като стигнах 
до тях. Големи делви с нефт – шест, дванайсет, двайсет – не 
знам колко на брой – бяха наредени в кръг по един каменен 
перваз опасващ колоната, и от гърлата им изскачаше наго-
ре,  на  голяма  височина,  огън.  Видях  какво  може  да  се 
направи; как го направих, само Господ знае; и сега затварям 
очи като си спомня за това.

Като закачих ръба на делвата, която беше най-близо до 
мен, с върха на копието си, я прекатурих надолу по колона-
та  във  водовъртежа на  много  футове под мен.  След това 
друга, и друга, и друга, докато первазът остана празен.

Известно количество горящ нефт, излетял от прекатуре-
ните делви, попадна на стълбището, хвърляйки кобни петна 
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светлина нагоре и надолу по цялата височина на колоната. 
Някои от тях попаднаха върху тялото, лицето и ръцете ми. 
Беше направо адска жега; дробовете ми, всичко в вътре в 
мен, гореше.

Главата ми бучеше и ми се виеше свят. Сякаш някой се 
мъчеше да извади очите ми с нажежени до червено железа. 
Скочих напред.

Още няколко крачки – не можех да виждам, не усещах 
почти нищо – и главата ми се блъсна в камъка на върха на 
колоната. Вдигнах ръка, заопипвах почти обезумял, и по ня-
каква случайност напипах плъзгача, с който се отместваше 
каменната плоча. Натиснах, като едва ли знаех какво правя, 
и камъкът рязко се отмести настрана.  Проврях глава през 
отвора и видях Дезире.

Тя беше с гръб към мен. Когато се появих през отвора, 
инките, седнали в огромния амфитеатър, и кралят, седнал на 
златния трон в нишата, неволно се надигнаха от местата си, 
смаяни от изненада.

Дезире видя раздвижването и, като се обърна, ме зърна. 
От  внезапното  смайване  от  устата  й  се  изтръгна  вик;  тя 
направи бърза крачка напред и припадна в ръцете ми.

Разтърсих я силно, но тя остана в безсъзнание. Това, до-
бавено към цялата трагедия, обаче, не ме лиши от твърдост. 
За миг останах на най-горното стъпало, а горната част от тя-
лото ми се люлееше насам-натам, показало се над върха на 
колоната; след това се обърнах и започнах да слизам с Дези-
ре на ръце.

Всяка крачка от това слизане беше неописуемо страда-
ние. Едва ли мога да предам чувствата си; цялото ми тяло 
беше машина за болки. Някак си, със залитане и препъване, 
стигнах до долу; на всяко стъпало очаквах, че ще полетя с 
главата надолу заедно с товара си. Тялото на Дезире остана 
отпуснато и безжизнено в ръцете ми.

295



Стигнах до корниза, върху който бяха наредени делви-
те, и го отминах; въздухът влезе в парещите ми гърди като 
живителен лъх от планината.  Всяка следваща крачка беше 
по-лесна. Започнах да мисля, че ще стигна до долу в безо-
пасност. Още двайсет стъпала и щях да видя началото на ту-
нела отдолу.

Тялото на Дезире леко се размърда в ръцете ми. С един 
бърз поглед видях очите й да гледат нагоре към моите, до-
като главата й лежеше на рамото ми.

- Защо? – изстена тя.  – В името на небесата над нас, 
защо?

Нямах време за отговор; бях стиснал здраво устни, тъй 
като търсех по-долното стъпало с крак, който не усещаше 
дори и камъка. Бяхме близо до долния край на стълбището; 
стигнахме до него.

Спуснах Дезире на краката й.
- Можеш ли да стоиш права? – попитах задъхано; а ду-

мите бяха изтръгнати от гърлото ми с голямо усилие.
- А ти! – извика тя, и видях, че очите й бяха изпълнени 

с ужас. Без съмнение, бях в окаяно състояние.
Но нямахме време за губене, и, след като видях, че се тя 

държи на крака, сграбчих ръката й и се втурнахме по туне-
ла,  точно  когато  гласът  на  Хари,  извисен  до  силен  вик, 
стигна до нас от отдалечения край.

-  Не!  – извика  Дезире,  дърпайки се  назад  от  ужас.  – 
Пол...

Аз я повлякох напред.
След това, тъй като викът на Хари се повтори, тя явно 

разбра, и се втурна напред до мен.
Ако  бяхме  загубили  още  една  секунда,  щеше  да  е 

твърде късно. Точно, когато стигнахме до Хари, предупре-
дени от моето появяване върху колоната, инките се появиха 
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отгоре по стълбището, в подножието на което беше заста-
нал Хари.

При вида на Дезире Хари нададе радостен вик, а след 
това зина от изненада, като се появих зад нея.

- Тичайте,  да се спасяваме! – извика той, като посочи 
коридора, който водеше към жилищата от другата страна. 
Докато  изрече  това,  отгоре  заваля  дъжд  от  копия,  които 
затракаха по стълбите и по пода около нас.  Наведох се и 
взех две от тях и, след като Дезире и аз хукнахме напред по 
коридора, последвани от Хари, инките се втурнаха надолу 
по стълбите след нас.

Изведнъж се озовахме в лабиринта от тунели и коридо-
ри,  водещи към кралските покои.  Помислих се,  че това е 
най-добрата цел от която и да е друга; и, освен това, пътят 
водеше към пещерата, където веднъж преди това успешно 
бяхме устояли на враговете си. Но не беше лесно да наме-
рим пътя.

Макар че  завивахме  из  лабиринта,  не  можахме  да  се 
отървем  от  преследвачите  си.  Хари  продължаваше  да 
настоява  да  тичам  напред,  а  аз  използвах  всяка  капчица 
сила, останала в мен. Дезире също ставаше все по-слаба с 
всяка крачка,  и  можах да чуя отчаяния вик на  Хари,  тъй 
като тя видимо започна да залита и намали темпото си.

Скоро разбрах, че повече не бяхме в коридора или гру-
пата от коридори, които водеха към покоите на краля или 
пещерата от другата страна. Но нямахме време да търсим 
пътя си; достатъчно беше, че вървяхме напред. Озовахме се 
в тесен коридор, осеян със скали, извиващ и криволичещ.

Дезире  се  спъна  и  щеше  да  падне,  ако не  беше про-
тегнатата ми ръка. Едно копие изсвистя край ухото ми, ко-
гато пак се втурнахме напред. Хари ни викаше, че инките са 
близо до нас.
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Хванах Дезире за ръката и я повлякох след себе си с 
последно голямо усилие. Коридорът ставаше все по-тесен; 
търкахме се в двете стени, и аз бутнах Дезире пред себе си и 
я последвах. Изведнъж тя рязко спря, като се обърна толко-
ва внезапно към мен, че аз връхлетях върху нея и едва не я 
съборих.

- Твоето копие! – извика отчаяно тя. – Не мога да вървя 
по-нататък – и се свлече на земята.

В същия миг отзад долетя вик от Хари – вик, който съ-
държаше радост и учудване – и аз се обърнах и го видях, че 
стои на известно разстояние от нас, взирайки се в коридора, 
по който бяхме дошли.

- Отказали са се! – извика той. – Изчезнали са!
И аз видях, че това беше истина. Не се чуваше никакъв 

звук и никакъв инка не се виждаше.
След това, като видя Дезире на земята, Хари изтича при 

нас и скочи при нея.
- Дезире! – извика той, като я вдигна на ръце. Тя отвори 

очи и му се усмихна, и той я целуна много пъти – по косата, 
устните, очите й. След това нежно я спусна на краката й, и, 
като  я  подкрепяше  с  ръка,  тръгна  бавно  напред.  Аз  ги 
последвах.

Коридорът пред нас  беше малко по-широк от  процеп 
межди  скали;  С  трудност  се  промушвах.  Тогава  скалите 
рязко свършиха, точно когато бях започнал да си мисля, че 
няма да можем да продължим, и ние се намерихме на входа 
на пещера, толкова голяма, че не се виждаше никаква стена 
от която и да било страна, като изключим тази зад нас.

В миг отгатнах причината защо инките бяха прекратили 
преследването си така внезапно, и се обърнах към Хари:

- Боя се, че попаднахме от трън на глог. Ако в тази пе-
щера има нещо като онова другото – сещаш се... 

- Ако е така, ще видим – отвърна той.
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Като  поддържахме  Дезире  от  двете  страни,  поехме 
направо  през  пещерата,  като  на  всеки  няколко  крачки  се 
спирахме,  за  да  се  ослушаме  за  някакъв  звук  –  било  от 
инките, от които се бояхме, било от течаща вода, за която 
копнеехме. Не чувахме нито едното, нито другото. Наоколо 
цареше само черен мрак и пълна тишина.

Тогава за пръв път почувствах непоносими болки, кои-
то пронизваха краката и тялото ми. Опасността отмина, а с 
това се върнаха разумът и усещанията. Не можах да сдържа 
слабия вик, който се изтръгна неволно от гърдите ми, и аз 
се спрях, като с цялата си тежест се отпуснах на рамото на 
Дезире.

-  Какво  става?  –  извика  тя,  и  в  отговор  –  макар  че 
напрегнах всяка частица от волята и силата си, за да го пре-
дотвратя, се строполих на земята, като я повлякох след себе 
си.

Това,  което последва,  беше като в сън, въпреки че не 
бях напълно изгубил съзнание. Разбирах, че Хари и Дезире 
се бяха навели над мен; след това почувствах, че главата и 
раменете ми бяха повдигнати от земята, а една мека и топла 
ръка ме подкрепяше.

Беше минала минута или час – не знам – и аз усетих го-
рещи капки да падат по бузата ми. Напрегнах се, отворих 
очи и видях лицето на Дезире съвсем близо до моето; глава-
та ми беше отпусната върху рамото й. Тя тихо ридаеше, и 
едри сълзи се търкаляха неудържимо по бузите й.

Ако бях видял слънцето или звездите да греят, нямаше 
да съм повече смаян. Гледах я повече от минута, без да кажа 
нищо; тя видя това, но не направи усилие да избегне погле-
да ми. Накрая успях да проговоря.

- Къде е Хари? – попитах аз.
- Отиде да потърси вода – отвърна тя; и, доста любо-

питно, гласът й беше доста стабилен.
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Усмихнах се.
- Безполезно е. С мен е свършено!
- Не е истина – отрече тя с почти ядосан глас. – Ще се 

оправиш. Ти си... ранен зле... – След кратка пауза тя добави 
– заради мен.

Настъпи дълга тишина – мислех си, че едва ли си стру-
ва да й противореча – а след това казах просто:

- Защо плачеш, Дезире?
Тя ме погледна,  сякаш не беше ме чула,  а след това, 

след още една пауза, чух гласа й, толкова тих, че едва стига-
ше до ушите ми:

- За това... и за онова, което можеше да стане, приятелю 
мой.

- Но ти каза...
- Знам! Пак ли ще ме караш да се съмнявам? Недей! О! 

–  тя  нежно прокара ръка по  челото ми и  с  върховете  на 
пръстите си докосна парещите ми очи – Трябваше да се гри-
жиш за мен в онзи,  в другия свят.  Няма да се колебая за 
това; дори да кажеш друго, не трябва. Нищо няма да бъде 
толкова недостижимо за нас. Можем да отворим всяка врата 
– дори вратата към щастието.

-  Но ти веднъж каза – извинявай,  че ти го напомням 
сега – ти каза, че си... нарече се 'La Marana'.

Тя се дръпна назад, като възкликна:
- Пол! Наистина, трябва да ти простя!
-  Все пак, истина е – продължих да упорствам аз, като 

се обърнах да я погледна. Движението ме накара да спра, 
като затворих очи, докато силна вълна от болка ме прониза 
от главата до петите. След това продължих – Мислиш ли, че 
можеш да затвориш сърцето си? Казваш, че можем да отво-
рим всяка врата – е, кажи ми, какво бихме могли да напра-
вим, ти и аз?
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-  Но аз не мисля това! – извика Дезире с нетърпелив 
тон. – Сигурно щях да сложа ръка на сърцето ти, както пра-
вя сега; ти сигурно щеше да се бориш за мен, както и напра-
ви. Аз дори бих... – тя се поколеба, докато сянка на усмивка, 
която  беше  загаснала  преди  да  се  появи,  премина  през 
устните  й,  докато главата  й беше наведена близо,  съвсем 
близо до моята.

Мина повече от минута, а след това:
- Трябва ли да те моля за това? – прошепнах аз.
Тя рязко вдигна главата си.
- Ти не искаш това – каза тя сухо.
Вдигнах ръка, като потърсих пръстите й, но не можах 

да ги намеря.  Тя  видя,  и бавно,  много бавно ръката й се 
плъзна до моята и беше хваната и задържана там.

-  Дезире,  аз  искам това  –  казах  почти  ожесточено,  и 
забравих за болката си и за опасността, която ни грозеше, 
забравих всичко, освен нейното бяло лице с неясни очерта-
ния над мен, и очите й, пламенни и нежни против волята й, 
и ръката й, притисната от моята. – Имай милост към мен, аз 
искам това като нищо друго в живота си. Дезире, обичам те.

При това усетих как ръката й бързо се дръпва, за да се 
освободи, но аз я задържах здраво. И тогава главата й бавно 
се наведе. Очаквах без дъх. Усетих бързото й дишане върху 
лицето си, и в следващия момент устните й намерих моите, 
горещи и сухи, и останаха там.

След това тя вдигна глава и каза с разтреперан глас:
- Това беше душата ми и това е изобщо за пръв път, ко-

гато тя ми се изплъзва.
В същия миг бяхме стреснати от гласа на Хари в тъмни-

ната:
- Дезире! Къде си?
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Чаках тя да му отговори, но тя мълчеше, затова аз изви-
ках, за да го насоча към нас. Миг по-късно фигурата му се 
появи в далечината и скоро той се присъедини към нас.

- Как е, старче? – попита той, като се наведе над мен.
Тогава ни каза, че не е намерил вода. Беше изследвал 

две страни на пещерата,  на разстояние повече от половин 
миля оттук,  и беше тръгнал да намери третата,  когато ни 
извика.

- Но едва ли има полза – завърши мрачно той. – Място-
то е тихо като гроб. Ако имаше вода, щяхме да я чуем. Не 
мога да намеря дори изход, освен процепа, през който вля-
зохме.

Ръката на Дезире все още беше в моята.
- Може би... сигурно ще мога да дойда с теб – предло-

жих аз. Но той не искаше и да чуе за това, и потегли отново 
сам в посока, противоположна на онази, в която беше поел 
преди.

След няколко минути се върна,  като съобщи,  че не е 
имал по-голям успех от преди. От тази страна, според него, 
стената на пещерата била съвсем близо. Никъде нямало по-
мен  от  вода,  но  отляво  имало  няколко  тесни  тунела, 
извеждащи от пещерата под ъгъл, и които били почти успо-
редни един на друг, а на известно разстояние надясно имало 
широк и чист коридор с наклон надолу извеждащ директно 
от пещерата.

- Прав ли е коридорът? – попитах аз, осенен от внезапна 
идея. – Можа ли да видиш надалеч в него?

- На около сто фута (30 м) – беше отговора. – Защо? Да 
тръгнем ли по него? Можеш ли да вървиш?

- Мисля, че да – отговорих аз. – Трябва да намеря вода 
на всяка цена или да напусна играта. Но не за това попитах. 
Може би това обяснява внезапното изчезване на инките. Те 
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са знаели,  че  не  могат  да ни  последват в  тесния  процеп; 
какво, ако са тръгнали към оня коридор?

Хари измърмори,  че  имаме  достатъчно  неприятности, 
без да се опитваме да си навлечем още.

Решихме да поизчакаме, преди да напуснем пещерата; 
Хари ми помогна да се изправя на крака и да се опитам да 
ходя, и, въпреки че можех да стоя изправен, това ми струва-
ше страхотни усилия и напрягане на волята.

- Не още – измърморих аз през стиснати зъби, и отново 
Дезире седна върху твърдата скала и подпря главата и раме-
нете  ми с  ръцете  си,  въпреки  настойчивите  ми  протести. 
Хари стоеше пред нас, облегнат на копието си.

Скоро той отново ни остави, като тръгна по посока на 
процепа, от който бяхме влезли; усетих неудобството му по 
тона, с който ни напътстваше да бъдем нащрек и да гледаме 
на всички страни.

- Можем да се преместим до стената – предложих аз, но 
той поклати глава, като каза, че там, където сме, поне имаме 
място да се обърнем.

Когато той замина, Дезире и аз седяхме мълчаливи мно-
го минути. След това се опитах да се изправя, като настоях, 
че тя може би е изтощена от дългото напрежение, на което 
беше подложена,  но  тя  разпалено  отрече  и  отказа  да  ми 
позволи да мърдам.

-  Доста  малко  е  –  каза  тя;  и  въпреки  че  почти  не  я 
разбрах, не отговорих.

В себе си бях убеден, че най-после сме близо до края. 
Несъмнено инките бяха просто отложили, а не прекратили 
преследването,  и  нашата сила и средства за съпротива се 
бяха изчерпали напълно.

Странната  ни  апатия  и  полубезразличие  говореха  от 
само себе си; сякаш накрая бяхме познали ръката на съдбата 
и  бяхме разбрали безсмислието  на  по-нататъшната борба. 
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Защото, колкото и слаб и ранен да бях, все още имах сили в 
себе си; това беше равнодушие на мозъка и обезверяване на 
сърцето, което ме караше да се задоволя с това да лежа и ча-
кам, каквото и да става.

Дори чувствата ми към Дезире тогава бяха отслабнали; 
те са по-силни сега. Бях й казал, че я обичам; е, на много 
жени бях казвал това. Но Дезире ме беше развълнувала; с 
нея не беше същото – усетих това. Никога преди не се бях 
възхищавал така от жена, и радостното вълнение от онази 
целувка е все още в мен; мога да я извиквам в паметта си и 
да тръпна от силата й само като затварям очи.

Топлата  й  ръка,  притисната  здраво  в  моята,  сякаш 
изпращаше  електрически  сигнали  на  всеки  нерв  в  моето 
тяло и облекчаваше страданията и болките ми. Това, знам, 
не е любов; и може би греша, когато си представям, че това 
се е случило.

- Спиш ли? – попита накрая тя, след като много минути 
бях лежал в  абсолютно мълчание.  Гласът й беше толкова 
тих, като слаба въздишка, че едва го долових.

- По-скоро не – отговорих аз.  – Да си кажа право, не 
очаквам да заспя отново – предполагам, че ме разбираш. Не 
знам защо – усещам го.

Дезире кимна.
- Спомняш ли си, Пол, какво ти казах онази вечер в пла-

нината? – след това (предполагам лицето ми беше издало 
мисълта) тя добави бързо – О, не мислех това – друго нещо. 
Казах,  че  тази  планина  ще  бъде гробът  ми,  помниш  ли? 
Сега разбираш, знаела съм.

Понечих да отговоря, но бях прекъснат от Хари, който 
викаше, за да попита къде сме. Отговорих му, и скоро той 
беше при нас, и седна до Дезире на земята.
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-  Нищо не намерих – беше единственото нещо,  което 
каза той, уморено, легна по гръб и затвори очи, като поста-
ви ръце под главата си.

Минутите  минаваха  бавно.  Дезире  и  аз  разговаряхме 
тихо;  Хари се въртеше неспокойно на твърдото си легло, 
без да казва нищо.  Накрая, въпреки енергичните протести 
на Дезире, аз се изправих на колене и настоях тя да си почи-
не. Сякаш едва ли някой от нас осъзнаваше какво правим; 
движенията ни бяха странно безцелни, което придаваше на 
нещата нереалност – не знам какво: то нахлува в спомените 
ми като неясен, натрапчив кошмар.

Изведнъж, както си седях и се взирах тъпо в полумрака 
на пещерата, видях нещо, което прогони апатията от мозъка 
ми с внезапен шок, същевременно парализирайки разсъдъка 
ми.  Напрегнах  очите  си  напред;  нямаше  съмнение;  тази 
черна, бавно движеща си линия беше група инки, която се 
промъкваше  тихо  към  нас,  лазешком,  през  мрака.  Като 
погледнах на всички страни, видях, че линията се простира 
около нас от всички страни, от ляво и от дясно.

Гледката сякаш ме парализира.  Опитах се да извикам 
Хари – никакъв звук не се изтръгна от жадните ми устни. 
Опитах се да посегна с ръка и да вдигна копието си; ръката 
ми остана неподвижна до мен.

Дезире лежеше близо до мен; не можех дори да извърна 
глава,  за  да видя дали тя  също е видяла,  а  бях приковал 
поглед като омагьосан върху тази безмълвна черна линия, 
приближаваща към нас през мрака.

“Ще скочат ли сега... сега... сега?”, се питах аз с всеки 
удар на пулса си.

Нямаше да чакаме много – сега те бяха толкова близо, 
че всяка черна, напрегната фигура, ясно се очертаваше на не 
повече от петдесет фута (15 м) от нас.
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