


ДОМЪТ НА КОПРИНАТА
 

Антъни Хоровиц



Всички герои в тази книга са измислени и всякакво съвпадение с
действителни хора, живи или починали, е напълно случайно.

 
 

Пролог
 
Често съм размишлявал върху странната поредица обстоятелства,

довела до дългогодишната ми близост с една от най - особените и
изключителни личности на моето време. Ако бях от по - философски
сой, бих се запитал до каква степен владеем собствените си съдби и
можем ли изобщо да предположим последствията, предизвикани от
събития, които ни се струват напълно незначителни.

Например братовчед ми Артър ме беше препоръчал като помощник
- полеви лекар към Пети нортъмрълендски полк, защото решил, че
опитът ще ми е от помощ, без изобщо да предвиди, че месец по -
късно ще ме изпратят в Афганистан. По това време конфликтът,
станал известен като Втората англо - афганска война, още не беше
започнал. Ами този гази1, едва мръднал с пръст, за да изстреля
куршума, който ме прониза в рамото при Майванд? Деветстотин
британски и индийски войници загинаха в онзи ден и намерението на
стрелеца несъмнено е било да съм един от тях. Но заради лошия му
мерник бях спасен, макар и зле ранен, от верния си ординарец Джак
Мъри, който успя да ме пренесе обратно зад британските барикади
през две мили2 вражеска територия.

Мъри загина при Кандахар през септември същата година, тъй че
никога не научи, че се уволних и посветих няколко месеца - не особено
достойно отдаване на почит към усилията му, - на до нейде разхайтен
живот по острите ръбове на лондонското общество. В края на онзи
период сериозно обмислях да се преместя на Южния бряг,
необходимост, наложена ми от нелицеприятния факт, че средствата ми
бързо се изчерпваха. Бяха ми препоръчали морския въздух като
полезен за здравето. По - добрата алтернатива щеше да бъде евтина
квартира в Лондон и почти си намерих такава при един стоков брокер
на Юстън роуд. Интервюто обаче не протече добре и веднага след това
взех решението си. Избрах Хейстингс: не толкова уютен, може би,
колкото Брайтън, но пък беше на половин цена. Събрах
принадлежностите си и бях готов за път.



Но се появи Хенри Стамфорд, не особено близък приятел, всъщност
просто познат, който ми асистираше на операции в Сейнт Барт. Ако не
бил пил до късно предната вечер, нямало да го боли глава, а ако не го
боляла глава, нямало да си вземе почивен ден от химическата
лаборатория, където работел в момента. Докато се шляел из Пикадили
Съркъс, решил да се разходи по Риджънт стрийт към магазина Ийст
Индия на Артър Либърти, за да купи подарък на жена си. Странно ми
е, като си представя, че ако бе избрал да тръгне в обратната посока
ние никога нямаше да се срещнем, докато излизах от бар
„Крайтириън“, и в крайна сметка никога нямаше да се запозная и с
Шерлок Холмс.

Както съм писал и другаде, именно Стамфорд ми подхвърли, че
може да си намеря квартира при някакъв мъж, който май че бил
химик - аналитик и с когото работели в същата болница. Стамфорд ме
представи на Холмс, който тогава експериментираше с метод за
разпознаване и изолиране на петна от кръв. Първата ни среща беше
странна, смущаваща и определено запомняща се... ясен знак за
предстоящото.



Тя коренно промени живота ми. Никога дотогава не съм имал
литературни амбиции. Всъщност, ако някой ми бе намекнал, че някой
ден бих могъл да се превърна в публикуван писател, щях да му се
изсмея. Но мога да твърдя, съвсем прямо и без да се лаская, че
спечелих немалко слава, записвайки премеждията на този велик мъж,
и със сигурност оцених немалката чест, оказана ми с поканата да
произнеса реч на възпоменателната му церемония в
Уестминстърското абатство - покана, която учтиво отказах. Холмс
често ме вземаше на подбив заради стила ми на писане и нямаше как
да не допусна, че ако бях заел мястото си на амвона, щях да усещам
присъствието му до рамото си и щях да дочувам как добродушно ме
подкача отвъд гроба за всяка моя дума.

Той все вярваше, че преувеличавам дарбата му и изумителните
прозрения на гениалния му ум. Смееше се на начина, по който
сглобявах повествованията си, така че да оставя за накрая решението
на загадката, до което той се кълнеше, че е стигнал още в първите
абзаци. Обвиняваше ме неведнъж в простодушна романтичност и ме
смяташе за не по - добър от произволен драскач от Гръб Стрийт3. Като
цяло смятам, че не беше справедлив. През цялото ни познанство не го
видях да чете и една художествена творба - с изключение на най -
лошите представители на сензационната литература - и макар да не
мога да се изтъкна с някакъв особен писателски талант, готов съм да
твърдя, че способностите ми вършеха работа и че самият Холмс не би
могъл да се справи по - добре. И Холмс почти си го призна, когато най
- сетне грабна перото и започна със свои думи да описва странния
случай на Годфри Емсуърт. Този епизод беше представен като
„Приключението с избеления войник“4 заглавие, което по мое мнение
бе далеч от съвършенството, понеже избелването несъмнено отива
много повече на някоя риза или, да речем, на бельо.



Получил съм, както отбелязах, известна доза признание вследствие
на литературните си стремления, но това, разбира се, никога не е била
целта ми. След разнообразните обрати на съдбата, за които споменах
накратко по - горе, на мен се падна да хвърля светлина върху
постиженията на най - известния детектив - консултант в света и да
предложа на ентусиазираните читатели не по - малко от шестдесет
приключения. Неизмеримо по - ценна за мен обаче беше
дългогодишната ми дружба със самия него.

Година измина откак откриха Холмс в дома му в Даунс, спокойно
отпуснат на дивана си, а великият му ум - замлъкнал завинаги. Когато
чух вестта, осъзнах, че съм загубил не просто най - близкия си другар,
но и в голяма степен причината за съществуването си. Два брака, три
деца, седем внука, успешна лекарска кариера и Орден за заслуги,
връчен ми от Негово Величество крал Едуард VII през 1908 година,
биха били постижения, с които всеки би могъл с право да се гордее.
Не и аз. Холмс ми липсва до ден - днешен и когато съм буден току ми
се счуват познатите думи: „Играта започва, Уотсън!“ Ала те
единствено ми напомнят, че никога вече няма да се гмурна в мрака и
танцуващите мъгли на Бейкър стрийт с верния си войнишки револвер.
Често си мисля за Холмс - как ме чака от другата страна на огромната
сянка, която трябва да обгърне всички ни, и истината е, че копнея да
застана там до него. Аз съм сам. Старата ми рана все тъй ще ме мори
до свършека, а на Континента се вихри ужасяваща и безсмислена
война. Откривам, че вече не разбирам света, в който живея.



Защо тогава се подготвям да хвана писалката за последно, защо ще
будя спомени, които е по - добре да спят? Може би от себичност.
Може би, подобно на толкова много старци, изживели живота си,
търся някаква утеха. Милосърдните сестри, които ме наглеждат, ме
уверяват, че писането има лековити свойства и ще ме опази от черните
настроения, на които съм склонен да се отдавам. Но има и друга
причина.

Приключенията в „Мъжа с каскета“ и, Дома на коприната“ в някои
отношения бяха най - сензационните в кариерата на Шерлок Холмс,
но тогава не можех да ги споделя по причини, които ще се изяснят
пределно в следващите страници. Това, че в процеса на разследването
двата случая се заплетоха неотделимо един от друг означаваше, че не
мога и да ги разкажа поотделно. Но винаги съм искал да ги запиша, за
да оформя пълния канон на Холмс. В това си желание приличам на
фармацевт, впуснал се по следите на последните елементи на формула
или на колекционер на редки марки, който, знаейки, че от ръцете му
са се изплъзнали две или три, не може да изпита гордост от
колекцията. Не мога да се въздържа. Трябва да бъде сторено.

Преди беше невъзможно и тук нямам предвид само добре познатата
неприязън на Холмс към публичността. Не, събитията, които
предстоят да бъдат описани, просто бяха твърде чудовищни, твърде
шокиращи, за да се появят на хартия. И още са такива. Не би било
преувеличение да предположа, че биха разкъсали тъканта на
обществото, а това е нещо, което не мога да рискувам да сторя,
особено във военно време. Когато приключа - ако имам решимостта да
го направя, - ще опаковам ръкописа и ще го изпратя в трезорите на
„Кокс и Ко.“ на Чаринг Крос, където се съхраняват някои мои лични
документи. Ще дам указания пакетът да не се отваря в продължение
на 100 години. Немислимо е за мен да си представя какъв би бил
светът тогава и колко ще е напреднало човечеството, но може би
читателите ми в бъдещето ще са калени срещу подобни скандали и
поквара. На тях завещавам един последен поглед към господин
Шерлок Холмс от непозната досега перспектива.



Но вече похабих достатъчно енергия, пишейки за собствените си
грижи. Вече трябваше да съм отворил вратата на Бейкър стрийт 221Б
и да съм в стаята, където започнаха толкова приключения. И сега са
пред очите ми мъждукащата лампа зад стъклото, както и
седемнадесетте стъпала, които ме приканят нагоре. Колко далечни ми
се струват, колко отдавна не съм пристъпял там. Да. Ето го, с лула в
ръка. Обръща се към мен. Усмихва се.

Играта започва...
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Търговецът на картини от Уимбълдън
 
- Грипът е неприятно нещо - отбеляза Шерлок Холмс, - но имате

право, като мислите, че с помощта на съпругата ви детето ще оздравее
по - бързо.

- Много се надявам - отвърнах, след което млъкнах и го изгледах
изумен. Почти бях поднесъл чая към устните си, но върнах чашката
върху чинийката с такава сила, че за малко да ги счупя. - Но... за Бога,
Холмс! - възкликнах. - Откраднахте мислите от главата ми! Кълна се,
че не съм и продумвал за детето, нито за болестта му. Знаете, че жена
ми я няма - бихте могли да го предположите само от присъствието ми
тук. Ала не съм ви споменал защо отсъства, а и съм убеден, че нищо в
поведението ми не би могло да ви е подсказало.

Този разговор се водеше през последните дни на ноември, 1890 г.
Безжалостна зима душеше Лондон в прегръдките си, а улиците така
леденееха, че дори газовите лампи изглеждаха замръзнали и слабата
им светлина се губеше в безспирните мъгли. Навън хората блуждаеха
като призраци по паважа, свели глави и скрили лица, докато
файтоните трополяха - дори конете бързаха да се приберат на топло.
Аз също се радвах, че съм на топло. Камината бумтеше, носеше се
привичният аромат на тютюн и - напук на хаоса и безпорядъка, с
които приятелят ми предпочиташе да се обгражда, - имах чувството,
че всичко тук е на мястото си.



Бях му пратил съобщение по телеграфа, в което изразявах желание
да се нанеса в старата си стая и да поостана там и с огромно
удоволствие научих, че е склонен. Колегите ми можеха да се справят и
без мен. Временно бях сам. Също така имах намерението да бдя над
своя приятел, докато съм сигурен, че е напълно здрав - понеже Холмс
умишлено бе спрял да яде и да пие за цели три дни и нощи, за да
убеди един злодей на име Кълвъртън Смит, че е смъртно болен.
Саможертвата му беше постигнала триумфален успех и господин
Смит вече бе в способните ръце на инспектор Мортън от Скотланд
Ярд. Но все пак се тревожех от начина, по който Холмс бе
злоупотребил със себе си и реших, че ще е далновидно да го
наглеждам, докато метаболизмът му се възстанови.

Затова за мене беше радост да го видя да яде с наслада голяма чиния
кифлички с лилав мед и сметана, както и голямо парче кейк и чай,
всичко внесено на поднос от госпожа Хъдсън за двама ни. Холмс
изглеждаше много по - добре, изтегнат удобно на голямото си кресло,
по нощница, опънал крака пред огъня. Фигурата му винаги е била
жилеста, почти мъртвешки слаба, а клюноподобният му нос само
правеше взора му по - остър, но поне сега по лицето му имаше
руменина и всичко в Стойката и гласа му доказваше, че е дошъл на
себе си.

Докато заемах мястото си срещу него, той ме поздрави радушно и
аз получих странното усещане, че се будя от сън. Все едно последните
две години изобщо не бяха минали, не бях срещнал възлюблената си
Мери, не се бяхме оженили и преместили в дома си в Кенсингтън,
купен с парите от перлите от Агра. Все едно още живеех по ергенски
с Холмс и двамата споделяхме вълнението от преследването и от
разплитането на поредната мистерия.

А и ми се стори, че и той е доволен от ситуацията. Холмс рядко
споменаваше семейното ми положение. По време на сватбата ми беше
в чужбина и ми се струваше, че това не е съвсем съвпадение.
Несправедливо би било да кажа, че бракът ми е бил забранена тема,
но имахме негласно споразумение семейното ми положение да не се
обсъжда в подробности. Радостта и благоразположението ми бяха
видни, но той демонстрираше великодушие и не недоволстваше. Още
щом пристигнах, ме попита как е госпожа Уотсън, ала не пожела да
узнае нищо повече и аз бях достатъчно разумен да не споменавам



подробности. Това обаче правеше заключенията му за детето и грипа
още по - неразгадаеми.

- Гледате ме, все едно съм заклинател - отбеляза през смях Холмс. -
Да разбирам ли, че сте спрели да четете Едгар Алан По?

- Имате предвид историите с детектива Дюпен?
- Този господин използва метод, който е наименувал „логическа

дедукция“. Според него е възможно да се прочетат нечии най -
съкровени мисли от едно просто наблюдение на движенията на
човека, като например от трепването на вежда. Някога идеята ми
направи силно впечатление, но помня, че вие се отнесохте донейде
присмехулно...

- За което несъмнено сега ще си платя - съгласих се. - Но сериозно
ли ми казвате, Холмс, че докато ям кифлички можете да изведете от
поведението ми болестта на дете, което никога не сте виждали?

- Това, а и не само - отвърна Холмс. - Мога да ви кажа, че сте дошли
от виадукта Холбърн. Тръгнали сте набързо, но все пак сте изтървали
влака. Може би причината е в това, че си нямате прислужничка.

- Не мога да повярвам, Холмс! - извиках. - Що за дивотия!
- Греша ли?
- Не. Прав сте за всичко. Но как е възможно?!
- Просто въпрос на наблюдение и дедукция, които взаимно се

подхранват. Ако ви го обясня, ще прозвучи детинско до болка.
- Но трябва да настоя да го сторите.
- Е, щом имахте добрината да ми дойдете на посещение, може би

трябва да удовлетворя любопитството ви - рече с прозявка Холмс. - Да
започнем с обстоятелствата, довели ви дотук. Ако не ме лъже паметта,
наближава втората годишнина от брака ви, нали?

- Така е, Холмс. Вдругиден е.
- Необичайно време да се отделите от съпругата си. А и както току -

що казахте, избрали сте да останете с мен, при това задълго, а това
предполага, че има основателна причина, заради която да се
разделите. Каква би могла да бъде? Доколкото помня, госпожица Мери
Морстън - както се казваше преди, - дойде в Англия от Индия и
нямаше приятели или роднини тук. Прие служба като гувернантка и
се грижи за сина на госпожа Сесил Форестър в Кембъруел, където,
разбира се, я срещнахте. Госпожа Форестър се отнасяше чудесно с нея,
особено в нужда, и смятам, че са останали близки.



- Това наистина е така.
- Така че, ако някой би извикал съпругата ви, това ще да е госпожа

Форестър. Тогава се питам каква би била причината за това, а в студен
сезон първото ми предположение е болно дете. Убеден съм, че старата
му гувернантка би му подействала много успокояващо.



- Името му е Ричард и е на девет - рекох аз. - Но как може да сте
сигурен, че е грип, а не нещо много по - сериозно?

- В този случай сам бихте предложили услугите си.
- Логиката ви досега е напълно праволинейна. Но това не обяснява

откъде се досетихте, че в момента мислех именно за това.
- Ще ми простите, ако ви кажа, че за мен сте отворена книга, драги

ми Уотсън, и с всяко свое движение ми предлагате поредната
страница. Докато отпивахте чай, забелязах как погледът ви се
отклонява към масата до вас. Хвърлихте око на заглавието на
вестника, посегнахте и го обърнахте с гърба нагоре. Защо? Вероятно
ви е смутила новината за влаковата катастрофа в Нортън Фицуорън
преди няколко седмици. Първите сведения за смъртта на десетимата
пътници бяха публикувани днес и разбира се са последното, което
бихте искали да четете точно след като сте оставили съпругата си на
гарата.

- Това наистина ми напомни за пътуването й - съгласих се. - Но
болестта на детето?

- След като оставихте вестника се загледахте към бюрото, по -
точно към едно място на килима до него, и леко се усмихнахте. Там,
разбира се, някога държахте медицинските си принадлежности, а
погледнахте натам, защото сте направили асоциация с причината за
посещението на съпругата си.

- Всичко това са догадки, Холмс - настоях. - Казвате, например,
виадукта Холбърн. Но би могла да е всяка гара в Лондон.

- Знаете, че не одобрявам догадките. Понякога е нужно
въображение, за да свърже човек някои улики, но това никак не е
същото. Госпожа Форестър живее в Кембъруел. Железницата Лондон,
Чатъм и Дувър има редовни влакове от Холбърн. Логично бе да реша,
че сте тръгнали оттам, дори да не ми бяхте помогнали, оставяйки
куфара си до вратата. От мястото си виждам ясно етикета от
багажното върху дръжката му.



- А останалото?
- Това, че вече нямате прислужница и че сте тръгнали набързо?

Ваксата на левия ви ръкавел доказва и двете. Сам сте си лъснали
обувките... доста нескопосано при това. А и в бързината сте си
забравили ръкавиците...

- Госпожа Хъдсън ми взе палтото. Би могла да е взела и ръкавиците
ми.

- В такъв случай защо дланите ви бяха толкова студени, когато се
здрависахме? Не, Уотсън, всичко у вас говори за безпорядък и
несистематичност.

- За всичко сте прав - признах. - Но има една последна загадка. Как
така сте толкова убеден, че жена ми е изпуснала влака си?

- Още с пристигането ви долових силен аромат на кафе по дрехите
ви. Защо ще пиете кафе толкова скоро, преди да дойдете за чай?
Изводът е, че сте изтървали влака и после сте били принуден да
останете с жена си по - дълго от предвиденото. Сложили сте куфара
си в багажното и сте отишъл с нея в някое кафене. Дали е било
„Локхарт“? Чувал съм, че кафето там е особено добро.

Последва кратко мълчание, а после прихнах.
- Е, Холмс - рекох аз, - виждам, че няма причина да се тревожа за

здравето ви. Все така изключителен сте.
- Много просто беше - рече детективът с ленив жест. - Но сега може

би се задава нещо по - интересно. Освен ако не греша, някой звъни на
предната врата.

И разбира се госпожа Хъдсън се появи отново, въвеждайки мъж,
който сякаш пристъпи на театрална сцена. Беше облечен официално, с
черен фрак и лъскава яка над бялата си папийонка. Имаше и наметало
на раменете си. жилетка, ръкавици и гланцирани кожени обувки.
Държеше ръкавиците си в едната ръка, а в другата - бастунче от
палисандрово дърво със сребърна дръжка и връх. Беше голобрад -
блед, с твърде дълго лице, за да е наистина хубавец, - а над високото
му чело бе сресана назад изненадващо дълга тъмна коса. Може би
беше около тридесетгодишен, но сериозният му вид и очевидното
безпокойство, че се намира тук, го караха да изглежда по - възрастен.
Тутакси ми напомни на някои от пациентите ми - онези, които не
искаха да повярват, че не са добре, докато симптомите им не ги
убедяха. Те винаги имаха най - тежки заболявания. Този чакаше на



прага и се оглеждаше нервно, докато госпожа Хъдсън подаваше на
Холмс визитката му.



- Господин Карстеърс - рече Холмс. - Моля, седнете.
- Трябва да ми простите, че пристигам така... неочаквано и без да се

представя предварително. - Говореше отсечено, сухо. Все така
избягваше погледите ни. - Всъщност, нямах никакво намерение да
идвам. Живея в Уимбълдън, близо до пасищата, и идвам на опера - не
че съм в настроение за Вагнер. Тъкмо се връщам от клуба си, където
се видях със своя счетоводител, човек, когото познавам от много
години и вече считам за приятел. Когато му казах за бедите си, за
гнета, който прави живота ми толкова труден, той спомена името ви и
ме убеди да се посъветвам с вас. По едно съвпадение клубът ми не е
далеч от тук и след срещата си с него се реших да ви посетя.



- С радост ще ви отделя цялото си внимание - рече Холмс.
- А този джентълмен? - Посетителят ни се обърна към мен.
- Доктор Джон Уотсън, най - довереният ми съветник. Мога да ви

уверя, че в негово присъствие може да кажете всичко, което бихте ми
казали и насаме.

- Много добре. Както вече знаете, името ми е Едмънд Карстеърс и
по професия съм търговец на изобразително изкуство. Вече шест
години държа галерия, „Карстеърс и Финч“, на Албмарл стрийт.
Специалността ни са творбите на големите художници най - вече от
края на миналия и началото на този век: Гейнсбъро, Рейнълдс,
Констабъл и Търнър. Картините им несъмнено са ви познати, а цените
им са изключително високи. Едва тази седмица продадох на частен
клиент два портрета от Ван Дайк за двадесет и пет хиляди паунда.
Бизнесът ни е успешен и процъфтява, дори с всички тези нови и - ако
мога да си позволя да кажа, по - нискокачествени галерии, никнещи
по улиците около нас. През годините сме си изградили репутация на
здравомислие и надеждност. Сред клиентите ни има мнозина
аристократи и наши картини висят по стените на някои от най -
пищните имения в страната.

- А партньорът ви, господин Финч?
- Тобайъс Финч е много по - възрастен от мен, макар да сме

равнопоставени партньори. Разминаването в позициите ни идва от
това, че той е по - предпазлив и консервативен. Аз например живо се
интересувам от някои от новите творби от континента. Имам предвид
известните като „импресионисти“ Моне и Дега. Само преди седмица
ми бе предложен плажен пейзаж от Писаро, който ми се стори
изключително красив и пълноцветен. Партньорът ми реши другояче.
Той настоява, че подобни картини са петна и нищо повече, и въпреки
че някои форми наистина не се различават отблизо, не мога ла го
убедя, че идеята му убягва. Така или иначе, няма да ви отегчавам с
лекции. Традиционна галерия сме и засега такава ще си останем.



Холмс кимна и го подкани:
- Моля, продължете.
- Господин Холмс, преди две седмици разбрах, че някой ме

наблюдава. Риджуей хол, домът ми, се намира в единия край на тясна
алея, а далеч в другия са скупчени приюти за просяци. Те са
непосредствените ни съседи. Край нас има само пасища и от стаята си
за преобличане имам гледка към нея. Един вторник сутринта оттам
забелязах мъж, разкрачен и кръстосал ръце - и се изумих от
изключителната му неподвижност. Беше твърде далеч, за да го видя
ясно, но бих казал, че е чужденец. Носеше дълго палто с подплънки на
раменете и кройка, която определено не беше английска. Миналата
година бях в Америка и ако трябва да гадая, бих казал, че е оттам. Най
- силно впечатление обаче ми направи, по причини, които ще споделя
след малко, шапката му. Плоска шапка от тези, които наричаме
„каскет“. Това, а и Стойката му, привлякоха вниманието ми и ме
смутиха силно. Дори плашило не би могло да е толкова неподвижно.
Валеше слаб дъжд, а вятърът го разнасяше над полето, но той сякаш
не го забелязваше, втренчен в прозореца ми. Очите му бяха много
тъмни и сякаш дълбаеха в мен. Взирах се в него поне минута, след
което слязох да закусвам. Преди това обаче пратих едно момче от
кухнята да провери дали мъжът още е там. Не беше.

- Много необичайна случка - отбеляза Холмс. - Но Риджуей хол,
убеден съм, е чудесно здание. Един посетител от чужбина може да се
е натъкнал на него и да е решил, че си струва да го огледа.



- И аз така си рекох. Но само след няколко дни това се повтори, само
че в Лондон. Със съпругата ми тъкмо излизахме от театъра - от
„Савой“, - и той пак беше там, оттатък пътя, със същото палто и
каскета. Можех и да не го забележа, господин Холмс, но както и
преди той не помръдваше, докато около него се разминаваха стотици
хора - като скала насред река. Опасявам се, че не успях да го
разгледам ясно, защото макар да бе застанал под една улична лампа,
Стойката й хвърляше сянка върху лицето му. Може би това е целял.

- Но сте сигурен, че е бил същият човек.
- Без съмнение.
- Съпругата ви видя ли го?
- Не. А и не исках да я безпокоя. Чакаше ни двуместен файтон и

веднага се качихме.
- Това наистина е интригуващо - отбеляза Холмс. - В поведението на

този мъж няма логика. Стои насред поляна, след това под улична
лампа. От една страна, сякаш прави всичко възможно да го забележат.
Но не прави опити да ви доближи.

- Стори го - отвърна Карстеърс. - Още на следващия ден, всъщност,
когато се върнах рано у дома. Приятелят ми Финч беше в галерията и
правеше опис на няколко скици и гравюри на Самюъл Скот. Нямаше
нужда от мен, а аз още не си бях възстановил напълно
самообладанието след двете случки. Върнах се в Риджуей хол малко
преди три следобед... И по - добре, защото именно тогава бандитът
крачеше към предния вход. Извиках му, той се обърна и ме видя.
Незабавно се затича към мен и бях убеден, че ще ме удари - дори
вдигнах бастуна си, за да се отбраня. Ала се оказа, че не това му е
било на ума. Стигна досами мен и за пръв път зърнах лицето му:
тънки устни, тъмнокафяви очи и грозен белег на дясната буза от
скорошна рана от куршум. Беше пил - долавях дъха му. Не продума, а
вместо това вдигна една бележка във въздуха и я натика в ръката ми.
Избяга, преди да успея да го спра.



- А бележката? - запита Холмс.
- Тук е.
Търговецът на картини извади квадратно парче хартия, сгънато на

четири, и го подаде на Холмс. Той внимателно го отвори.
- Лупата ми, Уотсън, ако обичате. - Докато му я подавах, той се

обърна към Карстеърс. - Без плик?
- Да.
- Това ми се струва от огромно значение. Но нека погледнем...
Бяха написани само шест думи, само с главни букви.
ЦЪРКВА СВЕТА МЕРИ. УТРЕ. ПО ПЛАДНЕ.
- Хартията е английска, дори и посетителят да не е бил англичанин.

Уотсън, виждате, че пише само с главни букви. С каква цел, мислите?
- За да скрие истинския си почерк - отвърнах.
- Възможно е. Макар че този мъж никога преди не е писал на

господин Карстеърс и е малко вероятно да му пише отново, така че
почеркът му не би трябвало да има значение. Сгъната ли беше
хартията, когато ви подаде съобщението, господин Карстеърс?

- Не. Не мисля. Сам го сгънах по - късно.
- Работата се изяснява с всяка изминала минута. Тази църква,

„Света Мери“. Предполагам, че е в Уимбълдън?



- На Хотхаус Лейн - отвърна Карстеърс. - Само на няколко минути
пеша от дома ми.

- В това също няма логика, нали? Мъжът иска да говори с вас. Слага
съобщение в ръката ви, което го доказва. Само че не говори. Не
продумва.

- Предполагам, че е искал да говори с мен насаме. А по една
случайност само след няколко мига съпругата ми Катрин излезе от
дома ни. Стояла в дневната с изглед към алеята и наблюдавала.

„Кой беше това?“ - попита ме тя. „Нямам представа“ - отвърнах.
„Какво искаше?“ Показах й бележката. „Някой иска пари“ - рече ми
тя. „Току - що го видях през прозореца. Груб на вид. Миналата
седмица на полето имаше цигани. Сигурно е един от тях. Едмънд, не
трябва да отиваш.“ Побързах да я успокоя. „Няма защо да се
тревожиш, скъпа. Нямам такова намерение.

- Успокоили сте съпругата си - промълви Холмс. - Но сте се
отзовали.

- Точно така. Взех и револвера си. Нямаше го. За църквата се
полагат малко грижи и беше неприятно студена. Крачих по плочника
около час и след това се прибрах. Оттогава не съм чувал нищо за него
и не съм го виждал, но не мога да го прогоня от мислите си.

- Този мъж ви е познат - рече Холмс.
- Да, господин Холмс. Стигате направо до сърцевината. Вярвам, че

познавам тази личност, макар да си признавам, че не виждам какво ви
води до това заключение.

- Струва ми се очевидно. Виждали сте го само три пъти. Поискал е
да се срещнете, но не е дошъл. Нищо, което описвате, не предполага,
че този мъж представлява опасност за вас, но започнахте с това колко
сте обезпокоен и потиснат и как това е причината да дойдете, как
дори не бихте се срещнали с него без пистолет. А и още не сте ни
казали защо е толкова важен каскетът.



- Зная кой е. Зная какво иска. Ужасен съм, че ме е последвал до
Англия.

- От Америка?
- Да.
- Господин Карстеърс, историята ви е изключително интересна и

ако имате време преди да започне операта ви или ако сте склонен да
пропуснете увертюрата, можете да ни дадете пълната информация.
Споменахте за посещение в Америка преди година. Тогава ли
срещнахте мъжа с каскета?

- Така и не го срещнах. Но заради него отидох там.
- А дали ще имате нещо против да напълня лулата си? Не? Тогава

ни разкажете за делата си отвъд Атлантика. Един търговец на
изкуство не е човек, който би си спечелил врагове, или поне така ми
се струва. Но като че точно това ви се е случило.

- Да, точно така. Моят враг се нарича Кийлън 0‘Донахю и се моля
на Бога никога да не бях чувал името му.

Холмс се пресегна към персийския пантоф, където държеше
тютюна си и се зае да пълни лулата си. Междувременно Едмънд
Карстеърс си пое въздух и заразказва следната история.
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Бандата на каскета
 
Преди осемнадесет месеца ме представиха на една изумителна

личност на име Корнелиъс Стилман, който беше в Лондон в края на
дългата си европейска обиколка. Живееше на Източния американски
бряг и той бе това, което наричат Бостънски брамин, с други думи -
член на едно от най - високопоставените и почитани семейства в
онази страна. Спечелил състояние от мините Калъмет и Хекла и също
така инвестирал в железопътни линии и телефонни компании. На
младини явно имал амбиции да стане художник и част от причината
за посещението му била да посети музеите и галериите в Париж,
Флоренция, Рим и Лондон.

Подобно на много от богатите американци и той израснал с чувство
за граждански дълг, което много уважавам. Наскоро бил купил парче
земя в Бек бек, квартал в Бостън, и вече започнал работа по строежа
на галерия, която наричаше Партенона и която възнамеряваше да
запълни с най - великолепните творби на изкуството, купени по време
на пътуванията му. Срещнах го на една вечеря и видях, че е мъж -
вулкан, преливащ от енергия и ентусиазъм. Обличаше се доста
старомодно, имаше брада и монокъл, но демонстрираше чудесни
знания. Владееше френски, италиански и малко древногръцки.
Познанията му по изкуство и естетическият му усет също го издигаха
над много от съгражданите му. Не ме смятайте за твърде
шовинистичен, господин Холмс. Самият той ми спомена много от
дефектите на културния живот в страната си - как велики картини са
били излагани на показ редом с грешки на природата като русалки и
джуджета. Гледал как изпълняват Шекспир, а в антрактите имало
програми с въжеиграчи и акробати. Така ставали нещата в Бостън
тогава. Партенона щял да бъде нещо различно. Както името му
намеквало, щял да бъде храм на изкуството и цивилизоваността.



Изпълних се с радост, когато господин Стилман се съгласи да
посети галерията ми на Албмарл стрийт. С господин Финч
прекарахме много часове в компанията му, показахме му каталога си и
част от покупките ни от скорошни търгове из страната. Накратко, той
купи от нас творби на Ромни, Стъбс и Лорънс, но и поредица от
четири пейзажа на Джон Констабъл, гордостта на нашата колекция.

Имаше изгледи от Езерната област, рисувани през 1806 година,
уникални в канона на твореца. Дълбочината на емоцията и духа в тях
бе изумителна, а господин Стилман обеща, че ще висят в голяма,
добре осветена стая, която ще построи специално за тях. Разделихме
се в чудесни отношения. А предвид преговорите ни, трябва да
призная, че внесох в банката значителна сума пари. Самият господин
Финч отбеляза, че това навярно е най - успешната сделка в живота ни.

Оставаше само да изпратим картините в Бостън. Опаковахме ги
внимателно и ги натоварихме на кораб от Ливърпул до Ню Йорк. По
един каприз на съдбата, който в един миг не значи нищо, но след това
не спира да те преследва, намерението ни бе да ги изпратим направо в
Бостън. Корабът „Адвенчърър покриваше този маршрут, но ние го
изпуснахме за часове и затова избрахме друг. Агентът ни, умен
младеж на име Джеймс Дивой, посрещна пратката в Ню Йорк и
пътува с нея по железопътната линия Бостън - Олбъни - разстояние от
сто и деветдесет мили.



Само че картините така и не пристигнаха.
По това време в Бостън действаха немалко банди, най - вече в

южната част на града, в Чарлстаун и Съмърсвил. Много от тях имаха
причудливи имена като Мъртвите зайци или Четиридесетте
разбойници, а членовете им идваха от Ирландия. Тъжна е мисълта, че
получили гостоприемството на тази велика страна, те й се отплащат с
беззаконие и насилие, но така стоят нещата, а полицията е неспособна
да ги озапти или да ги изправи пред правосъдието. Една от най -
активните и опасни банди бе позната като Бандата на каскетите,
оглавена от двойка ирландски близнаци - Рурк и Кийлън О Донахю,
дошли от Белфаст. Ще ви опиша тези двама дяволи доколкото ми е по
силите, защото са в основата на историята ми.

Никой никога не ги е виждал разделени. Макар и близнаци, Рурк
бил по - едрият, с рамене като гардероб, с огромен гръден кош и с
тежки юмруци, които винаги с готовност използвал в бой. Говори се,
че едва на шестнадесет пребил някакъв мъж до смърт в игра на карти.
Близнакът му, от своя страна, стоял в сянката на брат си и бил по -
дребен и по - тих. Всъщност, почти не проговарял - мълвяло се, че не
може да говори. Рурк бил брадат, Кийлън - гладко обръснат. И двамата
носели каскети, откъдето идело и името на бандата. Вярва се, че всеки
от тях бил татуирал инициалите на другия на ръката си и че във
всичко били неразделни.

Колкото до другите от бандата, имената им навярно ще ви кажат
точно толкова, колкото имате нужда да знаете за тях - Франк „Бесния
пес“ Кели, Патрик „Бръснача“ Маклийн... Друг бил познат като
„Призрака“ и от него се страхували като от истинско свръхестествено
създание. Били замесени във всяка форма па улична престъпност,
грабежи, рекет. Но в същото време мнозина от бедните жители на
Бостън ги уважаваха, очевидно неспособни да разпознаят в тях
чумата, която представляват за града. Бандитите били аутсайдери,
воюващи с безразличната система. Ненужно е да ви отбелязвам
присъствието на близнаци в митологията още от зората на времето -
Ромул и Рем, Аполон и Артемида, Кастор и Полукс, обезсмъртени на
нощното небе като съзвездието Близнаци. Нещо такова озарило
двамата 0'Донахю. Хората вярвали, че никога няма да ги заловят, че
всичко ще им се размине.



Не знаех нищо за Бандата на каскетите - дори не ги бях чувал, -
когато изпратих картините от Ливърпул, но някак по същото време
Рурк и Кийлън са получили информация за много пари във валута,
които няколко дни по - късно щели да пътуват от Американската
банкнотна компания в Ню Йорк към Масачузетската Първа
Национална Банка в Бостън. Въпросната сума била около сто хиляди
долара и щяла да бъде превозена по жп - линията Бостън - Олбъни.
Според някои Рурк е бил мозъкът зад удара. Други твърдят, че подобни
неща се удавали повече на Кийлън. Така или иначе, двамата родили
идеята да превземат влака преди да стигне до града и да се измъкнат с
парите.

Обири на влакове стават често по западните предели на Америка, в
Калифорния и Аризона, но в развитото източно крайбрежие това е
почти немислимо. Ето защо влакът тръгнал от централната гара в Ню
Йорк само с един пазач във вагона с пощата. Банкнотите се
съхранявали в сейф. И по някаква извратена приумица на съдбата,
картините, още в сандъка си, били в същото купе. Джеймс Дивой
пътувал втора класа. Винаги усърдно е изпълнявал задачите си, затова
си избрал място точно до вагона с пощата.



За набега Бандата на каскетите си избрала място край Питсфийлд.
Релсите вървели рязко нагоре, преди да пресекат река Кънектикът.
Там имало тунел, дълъг над две хиляди а, и според указанията за
безопасност машинистът трябвало да си изпробва спирачките на
изхода. Затова влакът се движел много бавно и за двамата 0'Донахю
било лесна работа да скочат на покрива на един от вагоните. Оттам се
изкачили над тендера и за най - голямо изумление на машиниста и
помощника му се появили в локомотива с извадени оръжия.

Наредили влакът да спре насред едно сечище. Навсякъде се
издигали бели борове и образували естествена преграда, зад която
можели да извършат престъплението. Кели, Маклийн и останалите от
бандата чакали на коне, снабдени при това с динамит, откраднат от
един строителен обект, и били до един въоръжени. Влакът спрял, а
Рурк ударил машиниста с дръжката на револвера си и го съборил в
несвяст. Кийлън, който все така мълчал, извадил въже и го завързал за
метален стълб. Междувременно останалите бандити се качили.
Наредили на пътниците да останат по местата си и отишли при вагона
с пощата, поставяйки експлозиви около вратата.

Джеймс Дивой виждал ставащото и отчаяно предусещал
последствията. Вероятно се е досетил, че обирджиите търсят не
картините на Констабъл, а друго. Все пак малцина знаят за
съществуването им, а и дори да са имали ума или образованието да
разпознаят творбите на стар майстор, не би имало на кого да ги
продадат. Докато около него останалите пътници се криели, Дивой
станал и слязъл от влака, за да преговаря. Поне това е било
намерението му, предполагам. Преди да продума, Рурк О Донахю се
обърнал и го прострелял три пъти. Дивой загинал, удавен в кръвта си.



Пазачът във вагона чул изстрелите - само мога да си представя
колко е бил уплашен, когато разбрал какво правят бандитите отвън.
Дали е щял да отвори, ако са били поискали? Няма да разберем. Миг
по - късно огромна експлозия раздрала въздуха и цялата стена на
вагона отлетяла. Пазачът загинал моментално. Сейфът с парите бил
беззащитен.

Втори, по - малък заряд, бил достатъчен, за да го отворят и бандата
разбрала, че някой им е дал грешна информация. До масачузетската
Първа национална банка пътували само две хиляди долара - навярно
цяло състояние за тези нехранимайковци, но много, много по - малко,
отколкото са очаквали. Въпреки това награбили парите с екзалтирани
крясъци, без да ги интересува, че са убили двама души и са
унищожили напълно четири платна на стойност, двадесетократна на
плячката им. Тези и по - дребните творби в онзи сандък са
неизмерима загуба за британската култура. И досега трябва да си
напомням, че тогава е загинал млад и верен мой служител, но ще
излъжа, ако не призная, колкото и да ме е срам, че скърбя за онези
картини поне толкова.

Аз и приятелят ми Финч изслушахме тези вести с ужас. Отпърво
неправилно разбрахме, че картините са откраднати и бих предпочел
именно това да се бе случило, защото поне някой щеше да им се
наслаждава, а и оставаше възможността да бъдат открити. Но такова
нещастно стечение на обстоятелствата, такъв необуздан вандализъм в
името на няколко долара! Тъй горчиво съжалявахме, че сме избрали
този маршрут и се обвинявахме за случилото се. Имаше и финансови
съображения. Господин Стилман ни бе платил голям аванс за
картините, но според договора ние отговаряхме за тях, докато не му
ги предадем. Добре, че бяхме застраховани в Лойдс, инак щяхме
просто да фалираме, защото в някакъв момент щеше да се наложи да
възстановим сумата на господин Стилман. Трябваше да помислим и
за семейството на Джеймс Дивой. Научих, че е имал съпруга и малко
дете. Някой трябваше да се погрижи и за тях.



Поради всичко това се реших да отида в Америка и почти незабавно
напуснах Англия, пристигайки първо в Ню Йорк. Срещнах се с
госпожа Дивой и обещах някак да я компенсирам. Момчето й бе на
девет и човек трудно може да си представи по - мило и хубаво дете от
него. След това заминах за Бостън, а оттам - за Провидънс, където
Корнелиъс Стилман имаше лятна вила. Трябва да призная, че дори
многото часове в компанията на този човек не бяха успели да ме
подготвят за гледката, която се разкри пред очите ми. Шепърд пойнт
се оказа импозантно имение, в стила на френско шато, а архитектът е
прославеният Ричард Мо - рис Хънт. Само градините се простираха на
над сто декара, а вътрешността бе по - пищна от всякакви мои
представи. Стилман настоя да ме разведе и аз никога няма да забравя
тази обиколка. Великолепното дървено стълбище в голямата зала,
библиотеката с десетте хиляди тома, шаха, принадлежал на Фридрих
Велики, параклиса и органа в него, на който е свирил Пърсел... докато
стигнем до двора с плувния басейн и алеята за боулинг, вече бях
изтощен. Ами произведенията на изкуството! Забелязах творби на
Тициан, Рембранд и Веласкес, още преди да стигна до всекидневната.
И докато се мъчех да възприема цялото това богатство, бездънния
кладенец пари, от който черпи този човек, в главата ми се оформи
идея.



Докато вечеряхме същата вечер - седяхме край огромна,
средновековна маса за банкет и ни обслужваха чернокожи слуги,
облечени в колониален стил, - повдигнах въпроса за госпожа Дивой и
детето й. Стилман ме увери, че макар да не са жители на Бостън, ще
уведоми големците на града, които ще поемат грижите за тях.
Окуражен, продължих с темата за Бандата на каскетите и попитах
дали има начин да бъдат изправени пред правосъдието, след като
бостънската полиция се бе провалила с гръм и трясък в това
начинание. Дали не би било възможно, предложих аз, да обещаем
голяма награда за местонахождението им и в същото време да наемем
частна детективска агенция, за да ги залови от наше име? Така щяхме
да отмъстим за смъртта на Джеймс Дивой и да ги накажем за загубата
на пейзажите на Констабъл.

Стилмън се вкопчи в идеята ми с голям ентусиазъм.
-  Прав сте, Карстеърс! - извика и стовари юмрука си на масата. -

Точно така и ще сторим. Ще покажа на тия бродяги, че са направили
съдбовна грешка в деня, когато са преметнали Корнелиъс Т. Стилман!

Обикновено не говореше така, но тъкмо бяхме изпили една бутилка
първокласно бордо и вече минавахме на портвайн, тъй че домакинът
ми бе започнал да се държи по - освободено. Дори настоя да
финансира детективската агенция и сам да даде наградата, въпреки че
и аз изразих желание да участвам. Стиснахме си ръцете и той ми
предложи да остана, докато организира нещата - покана, която приех
с удоволствие. Изкуството е животът ми. и като колекционер, и като
търговец, а в лятната вила на Стилман имаше достатъчно, за да бъда
държан в плен за месеци напред.



Само че събитията се развиха по - бързо. Господин Стилмън се
свърза с пинкертъните5 и нае мъж на име Бил Макпарланд. Самият аз
не бях поканен на срещата им - Стилман е от хората, които настояват
да правят всичко по техния си начин. Но познавах по репутация
Макпарланд и знаех, че е непоколебим детектив, който не би се
отказал, преди Бандата на каскетите да се озове в ръцете му. В същото
време в „Бостън дейли адвъртайзър“ беше поместена обява,
предлагаща 100 долара - никак немалка сума - за информация, водеща
до ареста на Рурк и Кийлън 0'Донахю и всичките им съратници. С
радост видях, че господин Стилман е записал под обявата и моето име
до своето, въпреки че всички пари бяха негови.

Следващите няколко седмици прекарах в Шепърдс пойнт и в
Бостън, много красив и бързоразвиващ се град. Връщах се на няколко
пъти в Ню Йорк и се възползвах да прекарвам по няколко часа в музея
Метрополитън, здание е лоша архитектура, макар и е великолепни
колекции. Посетих също така госпожа Дивой и сина й. Именно в Ню
Йорк получих телеграма от господин Стилман, в която спешно ме
привикваше обратно. Размерът на наградата беше свършил работа.
Макпарланд получил информация. Примката около Бандата на
каскетите се затягаше.

Незабавно се върнах и отседнах в хотел на Скуул стрийт. Там,
вечерта, научих от Корнелиъс Стилман какво се е случило.
Информаторът бил собственик на пивница - или бар, както го наричат
американците, - в Саут енд, част на Бостън, която не е особено
известна с благоприличието си. Този квартал вече приютяваше
мнозина ирландски имигранти. Близнаците 0'Донахю били завряни в
тясна жилищна сграда до река Чарлз - мрачно здание на три етажа, с
десетки стаички без коридори и само по една тоалетна на всеки етаж.
През коридорите течели отходни води и ги неутрализирали
единствено изпаренията от стотиците въглищни печици. Тази адска
дупка била пълна с пищящи бебета, пияници и ломотещи
полупобъркани жени, само че била добавена пристройка, най - вече от
дърво и малко измазани тухли, и близнаците я присвоили за свои
цели. Кийлън си имал стаичка, а Рурк делял друга с още двамина.
Останалите от бандата живеели в трета.

Откраднатите от влака пари вече били прахосани за алкохол и
комар. По залез - слънце онази вечер те клечали край печката, пиели



джин и играели карти. Нямали съгледвач. Никое семейство от сградата
нямало да ги издаде и били сигурни, че бостънската полиция отдавна
вече не се вълнува от кражбата на двете хиляди долара. Затова нямали
представа, че Макпарланд наближава, заедно с още десетина
въоръжени мъже.

Стилман наредил на агентите на Пинкертън да ги заловят живи,
защото се надявал да ги види в съда, а и наблизо имало твърде много
невинни, така че открита престрелка била немислима. Когато
разположил хората си, Макпарланд взел рупора си и извикал
предупреждение. Но всякакви негови надежди за мирен арест се
изпарили след последвалия залп от Бандата на каскетите. Близнаците
били позволили да ги хванат неподготвени, но нямало да се дадат без
бой - горещото олово се заизливало на улицата като водопад, не само
през прозорците, но и през специално направени в стените дупки.
Двама Пинкертъни били повалени, а самият Макпарланд бил ранен,
но останалите отвърнали достойно, изпразвайки револверите си
направо в сградата. Не мога да си представя какво точно се е случило,
когато стотиците куршуми пронизали рехавото дърво. То не
представлявало никаква защита.



Когато всичко приключило, петима мъже лежали надупчени в
задушната вътрешност на помещението. Един успял да избяга. В
началото подобна възможност изглеждала немислима, но
информаторът на Макпарланд го уверил, че цялата банда ще е там, а и
по време на стрелбата детективът пресметнал, че на огъня отвръщат
шестима души. Претършували стаята и в крайна сметка разкрили
мистерията. Една от дъските на пода била халтава. Отместили я и
видели тесен канал, отходна канавка, която вървяла под земята и
стигала чак до реката. Така избягал Кийлън 0'Донахю, макар
провирането сигурно е било истински ад, защото каналът едва можел
да побере дете - никой от агентите на Пинкертън не искал да опита да
мине през него. Макпарланд завел хората си при реката, но вече била
паднала катранена нощ и станало ясно, че търсенето ще е безполезно.
Бандата на каскетите била унищожена, но единият й предводител се
измъкнал.

В хотела онази вечер Корнелиъс Стилман ми описа този развой, но
това никак не е краят на историята.

Останах още седмица в Бостън, отчасти с надеждата, че все пак е
възможно да открият Кийлън О Донахю. В ума ми се надигаше леко
безпокойство.



Може би си е било там още в началото, но едва тогава го осъзнах.
Ставаше въпрос за проклетата обява, която споменах и на която бе
името ми. Стилман беше оповестил на всеослушание участието ми в
наградата и в организирането на шайката, погнала Бандата на
каскетите. Преди престрелката се гордеех е това, мислейки
единствено за обществения си дълг и, предполагам, удоволствието да
ме свързват е големия Корнелиъс Стилман. Ала вече се досещах, че
убийството на единия близнак може да ме превърне в мишена за
другия, особено на място, където най - лошите престъпници можеха
да разчитат на толкова свои приятели и почитатели. Влизах и излизах
от хотела, обзет от силно безпокойство. А в по - дивите части на града
изобщо не припарвах. И разбира се, изобщо не излизах по тъмно.

Кийлън 0'Донахю така и не бе открит. Породиха се съмнения, че
всъщност не е оцелял. Може би е бил ранен и е загинал в каналите
като плъх. Може би се беше удавил. Поне това беше искреното
убеждение на Стилман, но пък и той бе от хората, които не обичат да
признават провалите си. Вече си бях запазил място за Англия на
парахода „Каталония“, собственост на Кунард. Глождеше ме, че не
успях да се сбогувам с госпожа Дивой и сина й, но нямах време да се
връщам в Ню Йорк. Напуснах хотела. И помня, че вече стъпвах по
мостчето и тъкмо щях да се кача, когато чух вестта. Едно вестникарче
викаше заглавието на първата страница.

Докато се разхождал из градината си с рози в Провидънс,
Корнелиъс Стилман бил застрелян. С трепереща длан си купих един
брой и разбрах, че нападението е станало на предния ден - мъж в яке с
диагонална плетка, шал и каскет избягал от местопрестъплението.



Вече било започнало издирване из цял Ню Инглънд - убитият все
пак бил бостънски големец и силите на реда нямало да жалят сили да
изправят престъпника пред съда. По данни на полицията, те се
възползвали от помощта на Бил Макпарланд - в това имаше доза
ирония, понеже той и Стилман бяха развалили отношенията си в
дните преди смъртта на последния. Стилман беше удържал
половината от договорената с човека на Пинкертън сума с довода, че
детективът ще е свършил работата си изцяло, когато се открие и
тялото на другия близнак. Е, това тяло дишаше и се движеше. Не
можеше да има и капка съмнение за самоличността на човека, убил
Стилман.

Прочетох вестника и се качих на кораба. Влязох на - право в
каютата си и останах там до шест вечерта, когато с оглушителен писък
на корабната сирена „Ката - лония“ вдигна котва и отплава от
пристанището. Едва тогава се върнах на палубата и се загледах в
смаляващия се Бостън. Изпитах огромно облекчение.

Това, господа, е разказът ми за унищожените творби на Констабъл и
за посещението ми в Америка. Казах на партньора си, господин Финч,
за случилото, говорих и със съпругата си. Но никога не съм го
споделял с другиго. Стана преди повече от година. И докато мъжът с
каскета не се появи пред дома ми в Уимбълдън, мислех - молех се, - че
никога повече няма да ми се наложи да споменавам това.

Холмс беше изпушил лулата си много преди търговецът на картини
да приключи разказа си и го слушаше, сплел дълги пръсти пред себе
си, а на лицето му се беше изписало неотклонно внимание. Последва
дълго мълчание. От камината се търкулна въглен и вдигна искри в
огъня. Звукът като че ли го извади от унеса му.



- Коя опера възнамерявахте да слушате тази вечер? - запита той.
Най - малко този въпрос очаквах. Толкова беше незначителен в

светлината на току - що чутото, че се почудих дали Холмс нарочно не
си позволява грубост. Едмънд Карстеърс сигурно си бе помислил
същото. Стресна се, обърна се към мен, а след това обратно към
Холмс.

- Отивам на Вагнер, но... нима нищо от моята история не ви
направи впечатление?

- Тъкмо напротив, стори ми се много интересна и трябва да ви
поздравя за яснотата на изказа ви и вниманието ви към подробностите
в нея.

- А мъжът с каскета...
- Очевидно вярвате, че е този Кийлън 0‘Донахю. Смятате, че ви е

последвал до Англия, за да си отмъсти?
- Какво друго обяснение би могло да има?
- Незабавно бих могъл да ви предложа поне пет - шест. Винаги ми

се е струвало, че човек може да тълкува всякак дадена
последователност от събития, докато всички доказателства не оспорят
тълкуванието му, и дори тогава не е добре да се прибързва със
заключенията. В този случай, да, може би този младеж наистина е
прекосил Атлантика и е открил дома ви в Уимбълдън. Но бих могъл да
се запитам защо му е отнело цяла година да го стори и с каква цел ви е
поканил на среща в църквата „Сейнт Мери“. Защо да не ви застреля на
място, ако това е била целта му? Още по - странно е, че изобщо не се е
явил на срещата.

- Опитва се да ме тероризира.
- И успява.
- Наистина. - Карстеърс сведе глава. - Не можете да ми помогнете,

това ли казвате, господин Холмс?



- Към настоящия момент не виждам какво толкова бих могъл да
сторя. Който и да е той, нежеланият ви посетител не ни е оставил
никаква следа, за да го открием. Ако обаче се появи отново, ще се
радвам да ви помогна с каквото мога. Но мога да ви кажа едно,
господин Карстеърс. Можете да се насладите на операта на
спокойствие. Не смятам, че той иска да ви нарани.

Ала Холмс грешеше. Поне така изглеждаше на следващия ден.
Тогава човекът с каскета нанесе следващия си удар.
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Риджуей хол
 
На следващата сутрин, докато започвахме закуската си, пристигна

телеграмата.
0'ДОНАХЮ ДОЙДЕ ОТНОВО СНОЩИ. СЕЙФЪТ МИ ОТВОРЕН,

ПОЛИЦИЯТА Е ТУК. БИХТЕ ЛИ ДОШЛИ?
Подписана беше от Едмънд Карстеърс.
- Какво мислите, Уотсън? - попита Холмс и подхвърли парчето

хартия на масата.
- Навярно се е появил по - рано, отколкото сте очаквали - рекох аз.
- Дори никак. Очаквах нещо подобно. От самото начало ми

изглеждаше сякаш този така наречен мъж с каскет се интересува
повече от Риджуей хол, отколкото от собственика му.

- Очаквали сте взлом? - Предположението ме накара да се запъна на
думите си. - Но... но Холмс, защо не предупредихте господин
Карстеърс? Можехте поне да му намекнете, че е възможно.

- Чухте ме още тогава, Уотсън. Без допълнителни улики не можех
да се надявам на повече. Но сега нашият нежелан посетител
великодушно е решил да ни помогне. По всяка вероятност е отворил
силом някой прозорец. Минал е през ливадата, изчакал е в някоя леха
и е оставил кални стъпки по килима. От това ще можем да добием
представа поне за ръста и теглото му, за професионалните му
занимания и за всякакви особености на походката му. Може да е бил
достатъчно услужлив да изпусне някой предмет или да остави нещо
след себе си. Ако е откраднал бижута, ще трябва някак да ги продаде.
Сега ще е оставил път, по който ще може да го последваме. Бихте ли
ми подали мармалада? До Уимбълдън има много влакове. Вярвам, ще
дойдете с мен?



- Разбира се, Холмс. Нищо не би ми се харесало повече.
- Чудесно. Понякога се чудя как бих имал енергията или волята да

започна поредното разследване, ако не съм сигурен, че скоро след края
му широката общественост ще може да прочете за него.

Бях свикнал с подобни подкачания и го взех за проява на добро
настроение, затова не отвърнах. Малко по - късно, когато Холмс
довърши сутрешната си лула, облякохме палтата си и излязохме.
Уимбълдън не беше далеч, но когато пристигнахме, беше почти
единадесет. Запитах се дали господин Карстеърс не се е отказал да ни
чака.

Първото ми впечатление от Риджуей хол беше за къща, подобна на
кутия за бижута, приспособена за колекционер на качествени
картини, който несъмнено би окачил по стените й много от
безценните си придобивки. Две порти от всяка страна посрещаха
посетители от пътя, който продължаваше в оформена като подкова
алея. Тя обикаляше добре окосена ливада и отвеждаше до входната
врата. Край портите се издигаха богато украсени пиластри, а върху им
каменни лъвове бяха вдигнали по една предна лапа, сякаш за да
предупредят посетителите да спрат и да помислят, преди да влязат.
Между портите минаваше ниска стена. Самата къща беше доста
навътре от нея. Бих я нарекъл вила в класически стил крал Джордж,
бяла и идеално квадратна - от двете страни на входа й бяха
разположени елегантни прозорци. Симетрията продължаваше и при
дърветата, от които имаше много великолепни образци, ала така
посадени, че едната половина на градината представляваше огледално
отражение на другата. Но пък в самия край цялото впечатление се
разваляше от италианския фонтан, който макар и красив сам по себе
си - с лудуващи изсечени в камъка купидони и делфини, озарени от
слънчевите отблясъци от тънкия слой лед, - бе поставен леко встрани
от идеалния център на градината. Човек не можеше да го погледне,
без да му се прииска да го вдигне и да го премести два - три ярда
вляво.



Оказа се, че пристигналите полицаи вече са си отишли. Един добре
облечен прислужник с мрачно изражение ни отвори вратата. Поведе
ни по широк коридор, от двете страни на който се виждаха врати към
различни стаи, а по стените висяха гравюри и картини, антични
огледала и гоблени. На масичка с извити крака стоеше скулптура на
овчарче, облегнато на гегата си. В далечния край тиктакаше елегантен
висок часовник в бяло и златисто, а движенията на махалото му
отекваха тихо през къщата. Въведоха ни във всекидневната, където
Карстеърс седеше на кожен стол с дълга седалка и разговаряше с жена,
по - млада от него с няколко години. Носеше черен фрак, сребриста
жилетка и обувки от лъсната кожа. Старателно бе сресал дългата си
коса назад. Правеше впечатление на човек, загубил не повече от ръка
бридж. Трудно бих повярвал, че го е сполетяло нещо по - неприятно.
Въпреки това когато ни видя, моментално скочи на крака.



-  Е! Дойдохте! Вчера казахте, че нямам причина да се страхувам от
този, когото мисля за Кийлън О Донахю. Само че снощи влезе в дома
ми. Откраднал е петдесет лири и бижута от сейфа ми. Добре, че
съпругата ми спи леко и го е заварила насред обира, инак кой знае
какво друго е щял да стори!

Насочих вниманието си към дамата до него. Тя беше дребничка и
много привлекателна. Беше може би на около тридесет и на мига ме
впечатли озареното й от остър ум лице и уверената й осанка. Косата й
беше светла, дръпната в кок - ефект, нарочно постигнат, за да
подчертае елегантността и женствеността на чертите й. При все
сутрешните тревоги, предположих, че лесно се смее - личеше в очите
й, които имаха странен оттенък между синьото и зеленото, а по
устните й постоянно играеха зачатъците на усмивка. По бузите й се
виждаха лунички. Носеше обикновена рокля с дълги ръкави, без
украшения. На врата й висеше перлена огърлица. Нещо у нея почти
веднага ми напомни на моята собствена любима Мери. Още преди да
продума, бях убеден, че ще си приличат и по нрав - естествена
независимост, ала и тънко чувство на дълг към съпруга си.

- Може би трябва да ни представите - отбеляза Холмс.
- Разбира се. Това е съпругата ми Катрин.
- А вие сигурно сте Шерлок Холмс. Много съм ви благодарна, че

така бързо се отзовахте на телеграмата ни. Казах на Едмънд да ви я
прати. Сигурна бях, че ще дойдете.

- Разбирам, че сте имали много смущаващо преживяване - рече
Холмс.

- Наистина. Както ви каза и съпругът ми, снощи нещо ме събуди и
като погледнах часовника видях, че е три и двадесет. През прозореца
светеше пълната луна. Отначало си помислих, че ме е разсънила някоя
птица, бухал или нещо подобно, но след това чух друг шум, от
къщата. Станах, облякох си халат и слязох.



- Неразумно е било, скъпа - намеси се Карстеърс. - Можеше да
пострадаш.

- Прецених, че не съм в опасност. Не помислих, че в къщата може
да има непознат. Реших, че е господин или госпожа Кирби, а може би
Патрик. Знаеш, че напълно се доверявам на това момче. Така или
иначе, огледах набързо всекидневната. Всичко си беше на мястото.
След това нещо ме привлече към кабинета.

- Не носехте ли свещ или фенер? - попита Холмс.
- Не. Луната ми стигаше. Отворих вратата и срещу мен имаше

силует, седнал на перваза на прозореца. Държеше нещо в ръка. Видя
ме и двамата се вцепенихме, застанали в двата срещуположни края на
стаята. Първо не извиках. Бях твърде смаяна. След това той сякаш
падна назад през прозореца, на тревата от другата страна, и в този миг
бях освободена от вцепенението си. Извиках и разбудих останалите.

- След малко ще огледаме сейфа и кабинета - каза Холмс. - Но преди
това, госпожо Карстеърс, акцентът ви издава, че сте американка.
Отдавна ли сте омъжена за господин Карстеърс?

- С Едмънд сме женени от почти година и половина.
- Трябваше да ви споделя как се срещнахме с нея - включи се

Карстеърс. - Има тясна връзка с разказа ми от вчера. Реших да не го
правя, само защото ми се стори, че тази част от историята не се отнася
по никакъв начин към конкретните събития.

- Всичко по някакъв начин е свързано с всичко останало - отвърна
Холмс. - Често съм узнавал как наглед най - излишният аспект на
даден случай може да се окаже най - значимият.



- Срещнахме се на „Каталония“ още същия ден, когато напуснах
Бостън - обясни Катрин Карстеърс. Пресегна се и пое дланта на
съпруга си в своята. - Пътувах сама, с изключение, разбира се, на
момичето, което бях наела като придружителка. Забелязах Едмънд
докато се качваше и веднага разбрах, че му се е случило нещо
страховито. Личеше от лицето му, от страха в очите му. Същата вечер
се разминахме на палубата - и двамата бяхме сами. По една щастлива
случайност се оказахме на съседни столове на вечеря.

- Не знам как щях да понеса пътя без Катрин - продължи Карстеърс.
- Винаги съм бил неспокоен човек и загубата на картините, смъртта
на Корнелиъс Стилман, ужасното насилие... всичко ми идваше в
повече. Наистина не се чувствах добре, започна да ме души треска. Но
от самото начало Катрин се грижеше за мен и открих, че колкото
повече се отдалечаваме от Америка, толкова повече се разгарят
чувствата ми към нея. Господин Холмс, трябва да призная, че винаги
съм се смял на идеята за „любовта от пръв поглед“. Чел съм за нея в
онези романи с жълтите корици, но никога не съм го вярвал. Но точно
това стана. Докато пристигнем в Англия, знаех, че съм открил жената,
с която искам да прекарам остатъка от живота си.

- И каква, ако позволите въпроса, е била целта на визитата ви в
Англия? - запита Холмс съпругата.

- Бях омъжена съвсем за кратко в Чикаго, господин Холмс. Съпругът
ми се занимаваше с недвижима собственост и макар хората да го
уважаваха като бизнесмен и да ходеше редовно на църква, никога не
беше нежен с мен. Имаше зъл характер и се страхувах за
безопасността си. Имах малцина приятели и той правеше всичко по
силите си това да остане така. През последните месеци на брака ни
дори ме затвори в къщата ни, навярно уплашен, че може да кажа нещо
срещу него. Но след това внезапно се разболя от туберкулоза и
почина. За нещастие, завеща къщата и повечето си имущество на
двете си сестри. Останах с малко пари, никакви приятели и никаква
причина или желание да остана в Америка. Затова напуснах. Идвах, за
да започна отначало. - Тя сведе глава и добави със смирено
изражение: - Не очаквах началото да дойде толкова скоро, нито пък да
открия щастието, което толкова дълго бе липсвало в живота ми.



- Споменахте придружителка - рече Холмс.
- Наех я в Бостън. Никога преди не я бях срещала и се разделихме

скоро след пристигането.
В коридора часовникът оповести часа. Холмс скочи на крака с

усмивка, излъчващ онази енергия и вълнение, които толкова добре
познавах.

- Не трябва да губим повече време! - възкликна той. - Искам да
огледам сейфа и стаята, където се намира. Взел е, казвате, петдесет
паунда. Предвид всичко останало, това не са много пари. Да видим
какво е оставил след себе си крадецът, ако изобщо е оставил нещо.

Преди обаче да направим и крачка, в стаята влезе друга жена и
незабавно видях, че е толкова различна от Катрин Карстеърс, колкото
изобщо бе възможно. Тя беше непривлекателна, не се усмихваше,
беше облечена в сиво, а тъмната й коса бе вързана зад врата й. По
тъмните очи, бледата кожа и формата на устните й установих, че
навярно е роднина на Карстеърс. Не притежаваше нищо от неговата
театралност, а приличаше по - скоро на суфльор, вечно в сенките, в
очакване актьорът да си забрави репликите.

 



- Какво има сега? - започна тя. - Първо някакви полицаи ме
безпокоят в стаята ми с абсурдни въпроси, чиито отговори няма как да
знам. Не стига ли това? Целия свят ли ще поканим да наруши личния
ни живот?

- Илайза, това е господин Шерлок Холмс - запелтечи Карстеърс. -
Казах ти, че се посъветвах с него вчера.

- И ти помогна страхотно, няма що. Нищо не можел да стори - това
ти каза, нали? Голяма помощ, несъмнено. Можехме да загинем в
леглата си.

Карстеърс я погледна с дълбока привързаност и с не по - малко
раздразнение.

- Това е сестра ми Илайза - представи ни я той.
- Живеете тук? - запита Холмс.
- Търпят ме, да - отговори сестрата. - Имам таванска стаичка,

където съм се уединила. Така сякаш е по - удобно за всички.
Пребивавам тук, не съм част от семейството. Говорете с мен така,
както разговаряте с прислугата.

- Знаеш, че това е несправедливо, Илайза - успя да се вмести най -
сетне Карстеърс.

Холмс се обърна към него.
- Бихте ли могли да ми кажете колко хора живеят тук?
- С изключение на мен и Катрин, Илайза наистина живее на най -

горния етаж. Също Кирби, който е наш слуга и се занимава с всякакви
неща из имота. Съпругата му е икономка - двамата живеят на долния
етаж. Имат млад племенник, който пристигна наскоро от Ирландия.
Той работи в кухнята и тича по поръчки. В кухнята е и Елси. Имаме
кочияш и коняр, но те живеят в селцето.



- Голямо и заето домакинство - отбеляза Холмс. - Но бяхме
тръгнали към сейфа.

Илайза Карстеърс остана на мястото си. Останалите излязохме от
всекидневната, минахме по коридора и влязохме в кабинета на
Карстеърс, който се намираше в най - задната част на къщата и
гледаше към градина, а в далечината се виждаше декоративно езерце.
Оказа се удобна, добре обзаведена стая с бюро между два прозореца, с
кадифени завеси, хубава камина и картини - пейзажи, нарисувани с
ярки цветове и почти случайно нахвърляни мазки - явно част от
школата на импресионизма, която Карстеърс бе споменал. Сейфът,
достатъчно здрав на вид, бе прибран в единия ъгъл. Още бе отворен.

- Така ли го открихте? - попита Холмс.
- От полицията го огледаха - рече Карстеърс. - Но реших да го

оставя отворен, докато пристигнете.
- Били сте прав. - Холмс погледна сейфа. - Ключалката няма вид на

разбита, което предполага, че е използван ключ.
- Ключът е само един и го държа у себе си през цялото време -

отвърна Карстеърс. - Въпреки че помолих Кирби да му извади копие
преди шест месеца. Катрин пази бижутата си в сейфа, когато пътувам
- защото още обикалям по търгове из цялата страна и понякога в
Европа, - и й се стори добра идея също да си има ключ.

Госпожа Карстеърс ни бе последвала в стаята и стоеше до бюрото.
Сплете ръце.

- Изгубих го - рече тя.
- Кога?



- Не бих могла да ви кажа, господин Холмс. Може да е било преди
месец или повече. Едмънд и аз вече разисквахме въпроса. Преди
няколко седмици исках да отворя сейфа и не открих ключа. Използвах
го за последно на рождения си ден, през август. След това нямам
представа какво е станало с него. Обикновено не съм толкова
немарлива.

- Възможно ли е да бил откраднат?
- Държа го в чекмедже до леглото си, а в стаята ми влиза единствено

прислугата. Доколкото ми е известно, ключът никога не е напускал
този дом.

Холмс се обърна към Карстеърс.
- Не сте сменили сейфа?
- Мислех си за това. Но ако ключът е бил изпуснат в градината или

дори в селото, никой не би знаел за какво служи. Ако, както ми
изглеждаше по - вероятно, просто е сред вещите на съпругата ми, не
би попаднал в погрешни ръце. Но не сме сигурни дали сейфът е бил
отворен с ключа на жена ми. Кирби може да е направил второ копие.

- Откога е при вас?
- От шест години.
- Давал ли ви е причина да сте недоволен от него?
- Никаква.
- А момчето Патрик? Съпругата ви казва, че не му вярва.
- Съпругата ми не го харесва, защото е нагъл и има лукав вид. С нас

е едва от няколко месеца, а го взехме единствено по препоръка на
госпожа Кирби, която ни помоли да му намерим работа. Тя ще
гарантира за него, а и аз нямам причина да не й се доверявам.

С извадена лупа Холмс оглеждаше внимателно сейфа и особено
ключалката.



- Казвате, че са откраднати някакви бижута - промърмори той. - На
съпругата ви ли бяха?

- Не. Всъщност беше една сапфирена огърлица на покойната ми
майка. Три гроздчета сапфири в златен обков. Едва ли би имала
парична стойност за крадец, но имаше голяма сантиментална
стойност за мен. Тя живееше с нас тук допреди няколко месеца,
докато... - Той млъкна и съпругата му отиде при него и постави ръка
на рамото му. - Имаше нещастен случай, господин Холмс. В спалнята
й стана изтичане на газ. Пламък някак обаче не се е разгорял и тя
просто се задушила в съня си.

- Много възрастна ли беше?
- На шестдесет и девет. Винаги спеше на затворен прозорец, дори

лете. Да не беше тъй, още щеше да е сред нас.
Холмс отстъпи от сейфа и отиде при прозореца. Присъединих се

към него, а той разгледа перваза, рамката и стъклата. Както му бе
привично, споделяше на глас наблюденията си - не непременно с мен.

- Няма кепенци - започна той. - Има резе и е високо над земята.
Определено е бил отворен насила отвън. Дървото е спукано, което би
могло да обясни звука, чут от госпожа Карстеърс. - Като че ли
пресметна нещо. - Ще ми се, ако е възможно, да поговоря с вашия
човек Кирби. След това ще се поразходя из градината, въпреки че
местната полиция сигурно е прегазила всичко, което би могло да ми
предостави улика за случилото се. Осведомиха ли ви как смятат да
подходят към разследването?

- Инспектор Лестрейд се върна и поговори с нас малко преди
пристигането ви.

- Какво? Лестрейд? Бил е тук?



- Да. И каквото и да е мнението ви за него, господин Холмс, стори
ми се старателен и ефикасен. Вече знаеше, че мъж с американски
акцент се е качил на първия влак от Уимбълдън за Лондон Бридж в
пет сутринта. От облеклото и белега на дясната му буза сме убедени,
че това е човекът, когото видях пред дома си.

- Мога да ви уверя, че ако е замесен Лестрейд, той ще стигне до
светкавично заключение, дори да е напълно погрешно! Довиждане,
господин Карстеърс. Беше удоволствие да се запознаем, госпожо
Карстеърс. Хайде, Уотсън...

Отправихме се към входната врата, където Кирби вече ни чакаше.
Не ни бе посрещнал с особено въодушевление, но може би беше видял
в нас пречка за работните си задължения. Продължаваше да стиска
челюсти, а изражението му ни казваше, че няма да сподели нищо
повече, отколкото наистина е нужно, но въпреки това отговори на
няколко въпроса на Холмс. Потвърди, че работи в Риджуей хол вече
шеста година. Родом бил от Барнстейпъл, а съпругата му - от Дъблин.
Холмс го запита дали къщата бе претърпяла видими промени по време
на престоя му.

- О, да, сър. Старата госпожа Карстеърс имаше много установени
привички. Определено не си траеше, ако нещо не й се нравеше. Новата
госпожа Карстеърс е толкова по - различна... Много е весела.
Съпругата ми я смята за глътка свеж въздух.

- Радвахте ли се, че господин Карстеърс се жени?
- Бяхме във възторг, сър, но и много изненадани.
- Изненадани?
- Не ми се ще да приказвам за неща, които не са ми работата, но

господин Карстеърс преди не демонстрираше никакъв интерес към
подобни неща - беше отдаден на семейството и работата си. Госпожа
Карстеърс се появи доста ненадейно, но всички се съгласихме, че
цялото домакинство е спечелило от това.



- Тук ли бяхте, когато е починала старата госпожа Карстеърс?
- О, да, сър. Отчасти се виня. Госпожата много се страхуваше да не

настине от някое течение и заради това - по нейно настояване - бях
запушил всяка пролука, през която би могъл да влезе въздух. На
сутринта я откри прислужницата Елси. Тогава стаята вече беше пълна
с изпарения - ужасяваща работа.

- Момчето от кухнята, Патрик, тук ли е било тогава?
- Патрик пристигна едва седмица преди случката. Изключително

неблагоприятно начало, сър.
- Доколкото разбрах ви се пада племенник.
- По линия на жена ми, сър.
- От Дъблин?
- Да. На Патрик не му е лесно да прислужва. Надявахме се да му

дадем добро начало в живота, но той още не се е научил как да се
държи съобразно положението си, особено как да се обръща към
главата на къщата. Но и това бедствие със старата госпожа Карстеърс,
както и последвалите неприятности може да имат вина. Не е толкова
лош младеж и се надявам, че след време ще започне да се оправя сам.

- Благодаря ви, Кирби.
- Удоволствието е мое, сър. Взел съм палтото и ръкавиците ви...
В градината Холмс се показа в необичайно добро настроение.

Закрачи по ливадата, дишайки с пълни гърди следобедния въздух,
наслаждавайки се на краткото бягство от града. Не ни беше
последвала нито частичка от дима на Бейкър стрийт. В онези дни
някои части от Уимбълдън все още създаваха усещането у човек, че е
някъде в провинцията. Виждахме как до малък лес от древни дъбове
са се сгушили няколко овце. Край нас току се мяркаше къщица и ни
порази както спокойствието на пейзажа, така и странната светлина,
която сякаш поставяше всичко във фокус.



- Това е направо изумителен случай, не мислите ли? - възкликна
Холмс, докато вървяхме към алеята.

- Доста тривиално ми звучи - отвърнах. - Откраднати са петдесет
паунда и стара огърлица. Не бих нарекъл това едно от най -
сериозните ви предизвикателства, Холмс.

- Моментът с огърлицата особено ме впечатли, предвид всичко,
което изслушахме за това домакинство. Да смятам ли, че сте
достигнали до решение?

- Предполагам, че всичко се крепи на това дали нежеланият
посетител е наистина близнакът от Бостън.

- А ако ви уверя, че почти със сигурност не е?
- Тогава бих казал - не за пръв път, - че съвсем ме обърквате.
- Драги ми Уотсън. Колко е хубаво да ви имам до себе си. Но ето

откъде е дошъл натрапникът снощи...
Бяхме стигнали до края на градината, където алеята и пътеката се

свързваха, а от другата страна започваха селските ливади. Добре
окосената трева от тази страна и все така студеното време бяха
създали прекрасно платно, на което всички следи от последните
двадесет и четири часа бяха буквално замръзнали.

- Ето там, ако не греша, е пристъпвал старателният и ефикасен
Лестрейд. - Навсякъде имаше следи, но Холмс сочеше два определени
отпечатъка.

- Няма откъде да знаете, че са негови.



- Нима? Дължината на стъпката предполага мъж, висок около пет
фута6 и шест инча7 , колкото е висок и Лестрейд. Носил е обувки с
плоски муцуни, каквито съм виждал да носи и инспекторът. Но най -
сигурното доказателство е, че се движат напълно в погрешната посока
и подминават всичко важно - а кой друг би сторил тъй, освен него?
Влязъл е и е излязъл, как - то сам виждате, през портата вдясно. Това е
напълно логично, защото на идване човек първо стига до нея.
Натрапникът обаче е влязъл по другия път.

- И двете порти ми изглеждат еднакви, Холмс.
- Така е, но тази вляво не е толкова видима заради разположението

на фонтана. Ако човек иска да влезе, без да го видят, ще си избере нея
и както можете да забележите, тук имаме само един чифт стъпки,
които ни интересуват. Ето на! Какво имаме тук? - Холмс приклекна,
взе една угарка от фас и ми я показа. - Американска цигара, Уотсън.
Няма как да се сбърка тютюнът. Забележете, в непосредствена близост
няма пепел.

- Фас без пепел?
- Това значи, че е внимавал да не го видят, но не се е застоял дълго.

Не намирате ли това за важно?
- Било е посред нощ, Холмс. Виждал е, че къщата тъне в мрак. Не се

е страхувал, че ще бъде видян.
- И така да е... - Последвахме следите по моравата и продължихме

покрай къщата до прозореца на кабинета. - Вървял е с отмерена
крачка. Можел е да спре до фонтана, за да се увери, че е в
безопасност, но не го е сторил. - Холмс огледа прозореца, който вече
бе инспектирал и отвътре. - Бил е рядко силен мъж.

- Този прозорец не е толкова здрав.



- Не е, Уотсън. Но помислете колко е високо. Вижда се къде точно е
скочил, след като е приключил. Оставил е две дълбоки следи в
тревата. Няма знак от стълба, нито дори стол. Възможно е да е
намерил на стената опора за краката си. Хоросанът се рони и някои от
ръбовете на тухлите стърчат. Но и така е трябвало с едната ръка да се
крепи за перваза, а с другата да работи по прозореца. Също така е
редно да се запитаме дали е случайност, че е избрал да влезе през
същата стая, в която се намира сейфът.

- А не може ли да е заобиколил дотук, защото е по - закътано и
шансът да го видят е по - малък? След което да е избрал прозорец
наслуки?

- В този случай е имал страхотен късмет. - Холмс приключи с
огледа. - Само че е точно както предполагах, Уотсън. Огърлица с три
гроздчета сапфири в златен обков няма да е трудно да се проследи, а
това ще ни доведе до нашия човек. Ако не друго, Лестрейд е
потвърдил, че е поел към Лондон Бридж. Трябва да сторим същото.
Гарата не е далеч, а денят е хубав. Можем да повървим.

Прекосихме през алеята предната част на имението. Но преди да
стигнем до пътеката отвън, предният вход на Риджуей хол се отвори и
оттам с бърза стъпка излезе една жена, която се спря пред нас. Оказа
се Илайза Карстеърс, сестрата на търговеца на картини. На раменете
си имаше шал, който притискаше към гърдите си, а на лицето й ясно
се четеше крайната й уплаха, ясно забележима от втренчените в
нищото очи и кичурчетата тъмна коса, полепнали по челото й.

- Господин Холмс! - извика тя.
- Госпожице Карстеърс.
- Вътре се държах грубо с вас и трябва да ми простите. Но знайте,

че нищо не е както изглежда и освен ако не ни помогнете, ако не
вдигнете проклятието, което тегне над това място, сме обречени!



- Госпожице Карстеърс, умолявам ви да се овладеете.
- Тя е виновна! - Сестрата забоде обвинителен пръст към къщата. -

Катрин Мериат - така се е казвала, докато е била омъжена за първия
си съпруг. Връхлетяла е Едмънд в най - лошите му мигове. Винаги е
бил чувствителен, още като момче, и разбира се нервите му не са
издържали на премеждията в Бостън. Бил е изтощен, немощен - и, да,
нуждаел се е от някой, който да се грижи за него. И тя се е вкопчила в
него. Какво право е имала, тази анонимна американка на крачка от
мизерията? В морето, в онези самотни дни на кораба, тя е оплела
мрежа около него, така че когато брат ми се завърна, бе твърде късно.
Не можехме да го разубедим.

- И сама щяхте да се грижите за него.
- Обичам го, както може да обича само една сестра. Също така

обичам и майка си. И за секунда не бива да вярвате, че смъртта й е
случайност. Ние сме почтено семейство, господин Холмс. Баща ми
беше търговец на гравюри, който се премести тук от Манчестър и
именно той отвори галерията на Албмарл стрийт. Уви, почина, когато
бяхме още много млади, ала оттогава тримата живеехме в пълна
хармония. Когато Едмънд оповести решимостта си да се свърже в
брак с госпожа Мериат и след като спорихме по въпроса и той реши
да не се вслушва в разума си, сърцето на майка ми се скъса. Разбира
се, искахме Едмънд да се ожени. За нас имаше значение единствено
щастието му. Но защо избра нея? Чуждоземна авантюристка, която не
познавахме и която от самото начало очевидно се вълнуваше
единствено от парите и позицията му в обществото, от удобствата и
закрилата, които можеше да й предложи. Майка ми се самоуби,
господин Холмс. Не можеше да живее със срама и нещастието от този
прокълнат брак и затова, шест месеца след сватбата, тя увеличи газта
и легна на леглото, оставяйки изпаренията да свършат делото си и да я
прибере милостивото забвение.



- Майка ви е споделила намеренията си с вас? - озадачи се Холмс.
- Нямаше нужда. Знаех какво й е и не се изненадах, когато я

откриха. Тя направи избора си. Това домакинство върви на зле от
деня, в който пристигна американката, господин Холмс. А сега и това!
Този взломаджия, откраднал колието на мама, най - скъпият ни
спомен за вечната й душа. Всичко е част от една и съща злина. Откъде
да знаем дали този непознат не е дошъл заради нея, а не за да мъсти
на брат ми? Беше с мен във всекидневната, когато той се появи за пръв
път. Видях го през прозореца. Може би е неин стар познайник, който я
е последвал дотук. Може би е нещо повече. Но това е само началото,
господин Холмс. Докато продължава този брак, никой от нас не е в
безопасност.

- Брат ви изглежда напълно удовлетворен - отвърна Холмс с леко
безразличие в тона. - Но да оставим това настрана. Какво искате да
сторя? Един мъж е свободен да избере съпругата си и без
благословията на майка си. И без тази на сестра си, впрочем.

- Можете да я проучите.
- Това не е моя работа, госпожице Карстеърс.
Илайза Карстеърс го изгледа презрително.



- Чела съм за подвизите ви, господин Холмс. И винаги са ми се
стрували преувеличени. А вие самият, при все хитростите си, винаги
сте правили впечатление на човек, неспособен да прозре в човешкото
сърце. Сега вече знам, че е така.

И с тези думи тя се завъртя и се упъти към къщата.
Холмс я изпрати с поглед.
- Колко особено - отбеляза той. - Случаят се заплита все повече и

повече.
- Никога не съм чувал толкова ярост в думите на жена.
- Нито аз, Уотсън. Има обаче нещо съвсем определено, което бих

искал да узная, защото започвам да виждам голяма опасност в цялата
ситуация. Той хвърли поглед към фонтана, към каменните фигурки и
към замръзналия овал на водата. - Чудя се може ли госпожа Катрин
Карстеърс да плува?
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Неофициалните полицейски сили
 
На следващата сутрин Холмс спа до късно, а аз седях сам и четях

„Човешкото мъченичество“ на Уинууд Рийд - книга, която ми беше
препоръчвал неведнъж, но която, признавам, четях с мъка. Виждах
обаче защо авторът се е харесал на приятеля ми, с неговата омраза
към „бездействието и глупостта“, преклонението му пред „светия
интелект“, твърдението му, че е „в природата на човек да мисли
отвътре навън.“ Голяма част от книгата би могла да е написана от
самия Холмс и макар с радост да затворих последната страница,
усещах, че поне ми е предоставила поглед към ума на детектива. Със
сутрешната поща беше пристигнало писмо от Мери. В Камбъруел
всичко било наред. Ричард Форестър не бил толкова болен, та да не се
зарадва на старата си гувернантка, а и тя явно се радваше на
компанията на майката на момчето, която съвсем правилно се
отнасяла с нея като с равна, а не като с бивша подчинена.

Тъкмо вдигнах писалката си, за да й напиша отговор, когато на
входната врата се позвъни силно и после по стълбите затрополиха
обувки. Добре помнех този звук, затова бях напълно готов, когато пет
или шест улични хлапета нахлуха в стаята и се оформиха в нещо като
стройна редица. Най - високото момче, което беше и най - голямо, ги
подреждаше с викове.

- Уигинс! - възкликнах аз, защото веднага си спомних името му. -
Не очаквах да те видя отново.



- Гусинът Холмс ни повика, сър, да дойдем, щот’ било много
спешно - отвърна Уигинс. - А пък когато те викне гусин Холмс, идваме
и ей ни на!

Шерлок веднъж ги беше кръстил „Полицейско подразделение
Бейкър стрийт“. Друг път, когато говореше за тях, ги наричаше
„Нередовните“. Човек трудно можеше да си представи по - опърпана,
хваната от кол и въже дружина - момчета между осем и
петнадесетгодишни, като че ли оформени от мръсотия и кал, с толкова
кръпки по дрехите, че човек нямаше как да прецени от колко различни
комплекта е платът по тях и колко още деца са ги носили. Самият
Уигинс носеше мъжко яке, срязано наполовина откъм яката и в
средата и след това съшито така, че да паснат долната му част и
остатъкът. Няколко момчета бяха боси. Само едно носеше малко по -
хубави дрехи и изглеждаше по - сито от останалите. Зачудих се що за
пакост - улична кражба или може би дори обир с взлом, - е
извършило, за да си осигури не просто оцеляването, а и охолство,
доколкото бих могъл да го нарека така. Не изглеждаше на повече от
тринадесет, но при все това - подобно на всички тях, - вече беше
пораснал. Все пак именно детството беше първата скъпоценност,
която бедността отмъкваше от децата.

След малко се появи Шерлок Холмс, а с него и госпожа Хъдсън.
Хазяйката ни беше изнервена и се суетеше, като не правеше опит да
скрие мислите си.

- Не може така, господин Холмс. Знаете си отпреди. Това е почтен
дом, а каните в него банда хаймани. Един Бог знае какви зарази са
довлекли, нито пък колко сребърни прибори или покривки ще
отмъкнат.

- Моля ви, успокойте се, драга ми госпожо Хъдсън - рече Холмс
през смях. - Уигинс! И преди съм ти казвал, не нахлувайте така.
Занапред само ти ще идваш при мен. Но щом така и така си тук с
всички останали, слушайте внимателно указанията ми. Целта ни е
американец, около тридесетгодишен е. От време на време носи каскет.
Наскоро е получил белег на дясната си буза и - бих предположил, -
Лондон му е чужд. Вчера е бил на гарата на Лондон Бридж и е имал у
себе си златно колие с три грозда сапфири, с което, няма нужда да ви
казвам, се е сдобил незаконно. Къде смятате, че би могъл да се отърве
от него?



- На Фулууд! - извика едно момче.
- При евреите от Петикоут Лейн - извика друго.
- Не! - намеси се трето. - Аз бих отишъл на Флауър стрийт или на

Фийлд Лейн.
- При заложните къщи! - прекъсна го добре облеченото момче,

което ми бе направило впечатление.
- При заложните къщи! - съгласи се Холмс. - Как се казваш, момче?
- Рос, господине.
- Е, Рос, имаш детективска жилка у себе си. Мъжът, когото търсим,

е нов в града и не би могъл да знае за Флауър стрийт, Фулууд или
друго от по - тайните кътчета, където вие, момчета, си търсите белята.
Ще се упъти към най - явното място, а символът на трите златни кръга
е познат в цял свят. Затова искаме да започнем оттам. Пристигнал е
при Лондон Бридж и предполагаме, че е избрал да отседне в хотел или
на квартира в близост до гарата. Трябва да посетите всяка заложна
къща в района, да опишете мъжа и бижуто. - Холмс бръкна в джоба си.
- Тарифата ми е същата както винаги. На всеки по шилинг и цяла
гвинея за онзи, който открие каквото търся.



Уигинс даде рязка команда и с много шум и блъскане нашите
неформални полицаи излязоха под строй и под хищния поглед на
госпожа Хъдсън, която прекара остатъка от сутринта, броейки
прибори. Когато си заминаха, Холмс плесна с ръце и се отпусна в
един стол.

- Е, Уотсън - рече той. - Какво ще кажете?
- Изглеждате уверен, че ще открием 0'Донахю.
- Уверен съм, че ще открием местонахождението на мъжа, влязъл в

Риджуей хол.
- Смятате ли, че Лестрейд също ще обикаля заложните къщи?
- Някак ме съмнява. Толкова е очевидно, че не би му минало през

ума. Само че ние имаме целия ден пред себе си и нищо, с което да го
запълним, а понеже пропуснах закуската, нека обядваме в Le Cafe del
Europe до театъра в Хеймаркет. Въпреки името, кухнята е английска и
първокласна. След това съм намислил да посетим галерията на
Карстеърс и Финч на Албърмарл стрийт. Ще е интересно да се
запознаем с господин Тобайъс Финч. Госпожо Хъдсън, върне ли се
Уигинс, можете да го упътите натам. Сега обаче, Уотсън, кажете ми
какво мислите за „Човешкото мъченичество . Виждам, че сте я
прочели най - сетне.

Хвърлих поглед към книгата, лежаща безвредно на една страна.
- Холмс...?
- Използвали сте картонче от кутия цигари, за да си отбелязвате

страниците. Наблюдавах мъчителния му напредък от първата до
последната и сега го виждам на масата, най - сетне свободно от гнета
си. С радост ще изслушам заключенията ви. Може ли да ви помоля за
малко чай, госпожо Хъдсън?

Излязохме и се поразходихме до Хеймаркет.



Мъглите се бяха вдигнали и макар още много студен, денят се
очертаваше ясен, а сред големите магазини и уличните павилиони
вече се вливаха и изливаха цели тълпи. На Уимпол стрийт цяло
множество бе наобиколило стар италиански латернаджия, който
изпълняваше някаква тъжна неаполитанска мелодия. Тя пък
привличаше какви ли не лъженесретници, които минаваха сред
зрителите и разказваха тъжните си истории на всекиго, който би ги
изслушал. Човек не можеше да свърне зад някой ъгъл, без да се
натъкне на уличен музикант и засега никой не ги прогонваше от
местата им. Ядохме в Le Cafe del Europe, където ни сервираха чудесен
пилешки пай, а Холмс се намираше във великолепно разположение на
духа. Не говореше за случая, не и пряко, но помня как размишляваше
върху природата на изобразителното изкуство и възможната му
употреба в разрешаването на престъпления.

- Помниш разказа на Карстеърс за четирите изгубени картини -
рече той. - Пейзажи от езерата в северозападна Англия, рисувани в
началото на века, когато художникът е бил в депресия. Съответно,
мазките биха могли да се превърнат в прозорец към психологията му.
Тоест, ако човек реши да окачи на стената си нещо подобно, бихме
могли да научим много за собственото му емоционално състояние.
Забеляза ли например какви бяха картините в Риджуей хол?

- Много от тях бяха френски. Имаше пейзаж от Бретан, друга
показваше мост над река Сена. Много красиви творби, според мен.

- Насладили сте се на тях, но нищо не сте научили.
- За характера на Едмънд Карстеърс? Предпочита природата пред

града. Обича да го заобикалят цветове. Предполагам, че личността му
може да бъде разгадана донякъде е помощта на картините. Но пък не
може да сме сигурни, че той е избирал лично всяка - имал е майка,
има и съпруга.



- Това е точно така.
- И дори човек, който убива съпругата си, може да има по - крехка

природа и това да си проличи по избора му на картини. Спомняте си
случая със семейство Абърнети. По стените на Хоръс Абърнети висяха
много фини скици на местната растителност, доколкото си спомням.
А самият той бе мерзък индивид.

- Собствените ми спомени са, че растителността често бе от
отровната разновидност.

- Ами Бейкър стрийт, Холмс? Казвате ми, че ваш посетител ще
открие улики за вашия характер, разсъждавайки над изкуството по
стените?

- Не. Но може да ви разкрият много за моя предшественик, защото
мога да ви уверя, Уотсън, че почти няма картина в квартирата ми,
която вече да не бе там, когато пристигнах. Сериозно ли си
представяте, че съм отишъл да купя онзи портрет на Хенри Уорд
Бийчър8, който някога висеше над книгите ви? Той е възхитителен
човек, дума да няма, и не бих се поколебал да препоръчам на всекиго
отношението му към робството и фанатичната му предубеденост, но
картината е на предишния наемател, а аз просто избрах да я запазя.

- А не купихте ли онази картина на генерал Гордън?
- Не. Само че по настояване на госпожа Хъдсън я дадох да я

поправят и да й сменят рамката, когато неволно я прострелях. Знаете
ли, мога дори да напиша монография по въпроса - употребата на
изобразително изкуство като помощен способ при детективската
работа.



- Холмс, настоявате да се приемате като машина - рекох през смях. -
Дори шедьовър на импресионизма за вас не е нищо повече от улика
срещу престъпник. Може би, за да се очовечите, ви е нужно да
научите да се наслаждавате на изкуството. Бих настоял да ви заведа в
Кралската академия.

- Галерията на Карстеръс и Финч вече е в плана ни за посещение,
Уотсън, така че тя ми се струва достатъчна. Келнер, таблата със
сирената, ако обичате. И чаша мосел за приятеля ми. Портвайнът е
твърде тежък за следобедно питие.

Галерията беше наблизо, затова се разходихме до нея пеш.
Признавам, че изпитвах огромно удовлетворение в тези моменти на
спокойни разговори. Чувствах се като един от най - големите
щастливци в Лондон заради участието си в разговори като
гореописания, докато вървях в бодро разположение на духа в
компанията на толкова велика личност като Шерлок Холмс. Удари
четири часът и преди да пристигнем в галерията, започна да се
смрачава. Оказа се, че не е точно на Албърмарл стрийт, а в някогашен
двор за файтони. Освен дискретен надпис със златни букви, почти
нищо не подсказваше, че там вътре се върти бизнес. Една ниска врата
ни откри пътя към сумрачната вътрешност. Имаше два дивана, маса и
едно - единствено платно на статив - две крави в поле, нарисувани от
холандския художник Паулус Потер. Когато влязохме, дочухме как
двама мъже спорят в съседната стая. Разпознах единия глас - Едмънд
Карстеърс.

- Цената е чудесна - говореше той. - И съм убеден, Тобайъс. Тези
картини са като хубаво вино. Цената им само расте.



- Не, не, не! - измрънка високо другият. - Нарича ги морски
пейзажи. Е, виждам морето... и нищо друго. Последната му изложба
бе фиаско, а сега чувам, че се с укрил в Париж и репутацията му пада
главоломно. Ще дадем пари на вятъра, Едмънд.

- Шест картини на Уистлър...
- ...от които няма да се отървем никога!
Стоях до вратата и я затворих малко по - шумно, от - колкото беше

нужно - исках да оповестя присъствието ни. Постигнах желания
ефект. Разговорът спря и след малко иззад една завеса се появи
слабоват белокос господин, облечен безупречно в тъмен костюм с
висока яка и черна вратовръзка. На жилетката му висеше златна
верижка, а на носа му се крепеше пенсне, също златно. Навярно беше
поне на шестдесет, но още крачеше енергично - всъщност, енергията
му личеше у всяко негово движение.

- Сигурно сте господин Финч - започна Холмс.
- Да, сър. Това е името ми. А вие сте...?
- Аз съм Шерлок Холмс.
- Холмс? Не мисля, че се познаваме, но името ви ми е познато.
- Господин Холмс! - И Карстеърс беше влязъл при нас.

Контрастираха си ярко - единият стар и сбръчкан, сякаш от друга
епоха, другият млад и добре грижещ се за себе си. По лицето му още
играеха гневът и раздразнението, несъмнено резултат от разговора.

- Това е господин Холмс, детективът, за когото ти говорих - обясни
на партньора си той.

- Да, да. Разбира се. Току - що ми се представи.
- Не очаквах да ви видя тук - каза Карстеърс. - Дойдох, защото ми

стана любопитно да видя къде работите. Имам и въпроси, свързани с
мъжете от Пинкертън, чиито услуги сте ползвали в Бостън.



- Ужасяваща работа! - намеси се Финч. - До края на дните си няма
да се възстановя от тази загуба. Най - голямата катастрофа в кариерата
ми. Само ако му бяхме продали няколко от тези на твоя Уистлър,
Едмънд. Можеха да се разхвърчат на парчета и никого нямаше да го е
грижа! - Възрастният мъж, веднъж започнал, нямаше спиране. -
Търговията с картини е почтен бизнес, господин Холмс. Сред
клиентите ни има много аристократи. Не ми се иска да се разчуе, че
сме се замесили с бандити и убийства! - Вратата се отвори и през нея
влетя едно момче, а лицето на стареца помръкна, когато той осъзна, че
се е замесил не само в това. Веднага разпознах Уигинс, който едва
тази сутрин ни бе навестил, ала горкият Финч като че ли присъстваше
на вандалско нашествие.

- Изчезвай! Махай се! - възкликна. - Нищо нямаме за теб.
- Не се вълнувайте, господин Финч - рече Холмс. - Познавам

момчето. Какво има, Уигинс?
- Намерихме го оня, гусине Холмс! - развълнувано се провикна

Уигинс. - Онзи, дето го търсите. Сами го видехме, аз и Рос. Тъкмо да
влезнеме в пивницата на Бридж Лейн – Рос я знае, щото все наминава,
- и се отваря вратата и лъсва оня, със сцепеното лице. Аз го видех. Не
го видя Рос.

- Къде е той сега? - попита Холмс.
- Следяхме го до хотела му, сър. Ако те заведеме, да ни дадеш по

една гвинея на всеки, а?
- Ако не ме заведете, спираме да работим заедно - отвърна Холмс. -

Но винаги съм бил честен с теб, Уигинс. Знаеш го. Кажи ми къде е
хотелът.



- В Бърмъндси, сър. Частния хотел на госпожа Олд - мор. Рос чака
там. Оставих го да гледа, докато дойда. Ако твоят човек пак излезе,
той ще му се лепне. Рос е нов още, ама отвътре му иде. С мен ще
дойдеш, нали русин Холмс? С файтон ли? Може ли да се повозя?

- Може да седиш до кочияша. - Холмс се обърна към мен и
незабавно забелязах сбърченото му чело и изражението на върховна
концентрация по лицето му, които ми подсказваха, че цялата му
енергия е фокусирана в това, което предстои.

- Трябва да тръгнем веднага. По щастлива случайност целта на
разследването ни почти е в ръцете ни. Не бива да му позволяваме да
се изплъзне между пръстите ни.

- Ще дойда с вас - обяви Карстеърс.
- Господин Карстеърс, в името на безопасността ви...
- Виждал съм този мъж. Аз ви го описах и аз мога да потвърдя, че

тези ваши момчета са го разпознали правилно. Имам и личното
намерение да видя сам края на всичко това, господин Холмс. Ако този
мъж е който си мисля, че е, то аз съм причината за присъствието му
тук и е редно да проследя края на този случай.

- Нямам време за спорове - отстъпи Холмс. - Добре. Тримата ще
тръгнем заедно. Да не губим и минута.

Затова излязохме бързешката от галерията, Холмс, Уигинс,
Карстеърс и аз, а господин Финч ни изпрати със зяпнала уста.
Забелязахме файтон и се качихме, а Уигинс се покатери до кочияша,
който му хвърли презрителен поглед, но след това омекна и му
предложи крайчето на одеялото си. Камшикът изплющя и потеглихме.
Стори ми се, че част от нашата напрегнатост се предаде на конете.
Смрачаваше се бързо и в напредващата нощ доскорошното ми
спокойствие вече се бе разсеяло, а градът отново доби своето студено
враждебно излъчване. Пазаруващите и уличните изпълнители се бяха
прибрали и сега по улиците бродеха други - опърпани мъже и жени с
ярък грим и облекло, които под прикритието на сенките вършеха
сенчестите си дела.



Файтонът ни прекара през Блекфрайърс бридж, където вятърът бе
особено студен и режеше като нож. Холмс не бе продумал, откак
тръгнахме, и ми се струваше, че има някакво предчувствие. Така и не
си го призна, а знаех, че ако му го подхвърля, ще се раздразни. Що за
шарлатании - предчувствия! Всичко за него беше интелект,
систематизирано здравомислие, както се изрази веднъж. Но все пак
ми направи впечатление нещо, което не можех да обясня и дори бих
го нарекъл свръхестествено. Независимо дали му харесваше, или не,
Холмс знаеше, че събитията от тази вечер ще представляват ос, около
която щяха да се завъртят съдбите и на двама ни и животът ни никога
вече нямаше да бъде същият.

Частният хотел на госпожа Олдмор осигуряваше спане и храна за
тридесет шилинга на седмица и бе точно от местата, които човек
може да очаква при такива цени - дребна съборетина с външна
тоалетна от едната страна и тухлена пещ от другата. Намираше се
край реката и във въздуха се усещаха влага и мръсотия. Зад
прозорците грееха лампи, но през непочистените стъкла светлината
им едва - едва се процеждаше. Рос, придружителят на Уигинс, ни
чакаше и зъзнеше въпреки дебелата подплата от вестници на якето си.
Когато Холмс и Карстеърс слязоха от файтона, той отстъпи назад и
забелязах, че изглежда уплашен от нещо - очите му преливаха от ужас,
а на светлината на уличната лампа лицето му имаше цвят на пепел.
След това обаче Уигинс скочи и го сграбчи, с което сякаш развали
някакво заклинание.



- Няма нищо, мой човек! - извика Уигинс. - И двамата ще вземем по
една гвинея. Гусин Холмс ни обеща.

- Разкажи ми какво се случи, докато беше сам - рече Холмс. -
Мъжът излизал ли е от хотела?

- Кои са тия господа? - Рос посочи първо Карстеърс, после към мен.
- Ченгета? Що са тука?

- Всичко е наред, Рос - рекох. - Няма защо да се тревожиш. Аз съм
Джон Уотсън и съм лекар. Видя ме тази сутрин, когато дойдохте на
Бейкър стрийт. А това е господин Карстеърс, той има галерия на
Албърмарл стрийт. Не ти мислим зло.

- Албърмарл стрийт - на Мейфеър? - Зъбите на момчето тракаха.
Всички улични деца бяха свикнали със зимните студове, разбира се,
но той стоеше тук вече трети час.

- Какво видя? - попита пак Холмс.
- Нищо не видях - отвърна Рос. Звучеше различно. Нещо в

поведението му почти подсказваше, че крие нещо. Не за пръв път ми
се стори, че тези деца са пораснали много по - рано, отколкото
предполагаше крехката им възраст. - Тука стоях и чаках. Да е излизал,
не е. Никой не е влизал. А пък студеното ще ми счупи кокалите вече.

- Ето обещаните пари - и на теб, Уигинс. - Холмс плати на двете
момчета. - Хайде, връщайте се у дома. Достатъчно работихте тази
вечер.

Момчетата грабнаха монетите и се отдалечиха тичешком. Рос
обърна глава за миг, за да ни погледне, преди да се скрие.



- Предлагам да влезем в хотела и да срещнем този мъж лице в лице -
продължи Холмс. - Бог ми е свидетел, че не искам да стоя тук по -
дълго, отколкото ми се налага. Онова момче, Уотсън... Дали случайно
не ти се стори, че увърта?

- Със сигурност не ни каза всичко - съгласих се.
- Да се надяваме, че някак не ни е предал. Господин Карстеърс,

моля, стойте назад. Надали целта ни ще опита да ни атакува, но сме
дошли неподготвени. Верният револвер на доктор Уотсън несъмнено е
в някое чекмедже в Кенсигтън,. омотан в плат, а и аз съм невъоръжен.
Трябва да се осланяме на хитростта си. Хайде!

Няколко стъпала ни отведоха до входната врата, а след нея се
озовахме в голямо фоайе без килими, слабо осветено, и с малка
канцелария от едната страна. Там седеше възрастен мъж, подпрян на
дървен стол. Беше полузаспал и се постресна, когато ни видя.

- Бог да ви поживи, господа - каза той с треперлив гласец. - Можем
да ви дадем хубави единични стаи за по пет шилинга на нощ...

- Не сме тук, за да отсядаме - отвърна Холмс. - Издирваме мъж,
пристигнал наскоро от Америка. Има синкав белег на едната буза.
Въпросът е много спешен и ако не желаете да имате проблеми със
закона, ще ни кажете къде можем да го намерим.

Старецът очевидно не искаше да има проблеми с никого.
- Тук има само един американец - рече той. - Сигурно говорите за

господин Харисън от Ню Йорк. Взе стаята в края на коридора, на този
етаж. Прибра се преди известно време и сигурно спи, защото не съм
чул нищичко.



- А номерът на стаята?
- Шест.
Незабавно закрачихме натам, към дъното на гол коридор, в който

вратите бяха толкова близо една до друга, че стаите зад тях не ще да са
били много по - големи от долапи, а газта в лампите бе толкова
намалена, че се придвижвахме почти опипом. Номер шест наистина
беше в края. Холмс вдигна юмрук, за да почука, но после отстъпи
крачка назад и от устните му се отрони ахване. Сведох поглед -
вадичка, почти черна в полумрака, се виеше изпод вратата и се
изливаше в малка локва на прага. Карстеърс извика и почти отскочи,
покривайки очи с длани. Старецът ни гледаше от другия край и сякаш
очакваше ужаса, който предстоеше да ни се разкрие.

Холмс опита да отвори, ала не успя. Без да продума, подпря рамо
във вратата и ключалката се счупи. Оставихме Карстеърс в коридора и
на влизане видяхме, че престъплението, което би се счело за
тривиално’, е вече много по - тежко. Прозорецът беше отворен. Стаята
- преобърната. Мъжът, когото преследвахме, бе свит на пода с нож в
гърлото.
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Лестрейд поема нещата
 
Съвсем наскоро отново срещнах Джордж Лестрейд и това се оказа

за последен път.
Така и не се бе възстановил напълно от прострелната рана, останала

му от разследването на причудливите убийства в Клъркънуел,
наречени така, макар едното да беше станало в съседния Хокстън, а
друго се бе оказало самоубийство. По онова време, разбира се, отдавна
вече не работеше в полицията, но бе достатъчно мил, за да ме потърси
в дома, където ме бяха настанили наскоро, и прекарахме заедно
следобеда в спомени. Читателите ми няма да се изненадат да научат,
че темата „Шерлок Холмс“ преобладаваше, а аз почувствах нужда да
се извиня на Лестрейд по две причини. Първо, никога не съм го
описвал в особено приятна светлина. Сещам се за думи като
„плъхолик“ и „подобен на лисугер“. Колкото и да не го ласкаеха, поне
бяха точни - самият Лестрейд веднъж се пошегува, че по каприз на
Майката Природа има вида на престъпник, а не на полицай и като
цяло е можел да се замогне по - успешно, ако е бил избрал първата
професия.

Понякога Холмс също отбелязваше, че собствените му способности,
особено във фалшификацията и разбиването на ключалки, са могли да
го направят поне толкова успешен престъпник, колкото и детектив, и
се забавлявах с мисълта, че в друг свят би било възможно двамината
да работят рамо до рамо от погрешната страна на закона.



Но там, където съм бил несправедлив към Лес - трейд, е в
предположението, че не притежава никакъв интелект и детективски
способности. Вярно, Шерлок Холмс понякога го споменаваше с
презрение, но пък самият той бе толкова уникален, толкова
интелектуално надарен, че никой в Лондон не можеше да се мери
него. Освен това приятелят ми се отнасяше със същото снизхождение
към почти всеки срещнат полицай, с изключение може би на Стенли
Хопкинс - ала вярата му и в този млад детектив неведнъж биваше
разклатена. Казано направо, за всеки детектив щеше да е невъзможно
да остави някаква следа в сравнение с него и дори аз, негов
съмишленик в почти всичко, понякога трябваше да си напомням, че не
съм пълен идиот. Ала Лестрейд в много отношения бе способен мъж.
Ако се разровите в публични архиви, ще откриете много успешно
разрешени от него случаи, а вестниците не пропускаха да го похвалят.
Дори Холмс не можеше да не признае упоритостта му. А и в края на
краищата, той приключи кариерата си като помощник - комисар
начело на криминалната дивизия в Скотланд ярд, макар и немалка
част от добрата му репутация да почиваше на случаи, разкрити от
Холмс, но за които Лестрейд бе получил признание. Лестрейд ми
призна по време на дългия ни и приятен разговор, че е много вероятно
неведнъж да е бил сплашен от присъствието на Холмс и затова да не е
действал толкова ефективно. Е, вече го няма, но съм сигурен, че не би
имал нищо против да узнае, че съм ви доверил тази наша среща и съм
му отдал заслуженото. Не беше лош човек. А и в крайна сметка зная
точно как се е чувствал край Холмс.



Така или иначе, именно Лестрейд пристигна в частния хотел на
госпожа Олдмор на следващата сутрин. И да, както винаги бе блед, а
очите му святкаха, хлътнали в лицето - имаше вид на плъх, когото са
накарали да се облече за галавечеря в хотел „Савой“. След като Холмс
уведоми полицаите на улицата, те отцепиха стаята и застанаха на
пост пред нея, докато студената ръка на сутрешното слънце разпръсне
сенките и позволи по - подробен оглед на помещението, а и на
околностите на хотела.

- Е, господин Холмс - отбеляза детективът с леко раздразнение. -
Казаха ми, че ви очакват, когато бях в Уимбълдън, и ето ви отново тук.

- И двамата бяхме по следите на клетника, чиито дни са
приключили в стаята - отвърна Холмс.

Лестрейд хвърли поглед на трупа.
- Това наистина изглежда е човекът, когото търсим. - Холмс не

отвърна и си спечели остър поглед от Лестрейд. - Как го открихте?
- Оказа се абсурдно лесно. Узнах, благодарение на вашите

собствени проникновени разкрития, че се е върнал с влака за Лондон
Бридж. Тогава изпратих помощниците си да претърсят района и
двамина имаха късмета да се натъкнат на него на улицата.

- Предполагам, имате предвид онази банда улични хлапета, с които
се разпореждате. На ваше място бих странял от тях, господин Холмс.
От работа с тях нищо добро няма да излезе. Когато не работят за вас,
до един са крадци и джебчии. Огърлицата тук ли е?

- Няма видима следа от нея. Но още не съм имал възможността да
огледам цялата стая.

- Тогава нека започнем оттам.
Верен на думите си, Лестрейд започна внимателен оглед. Мястото

бе много неприветливо, с парцаливи завеси, плесенясал килим и легло
с навярно по - изтощен вид от този на всички хора, спали в него
дотогава. На едната стена висеше пукнато огледало. В един ъгъл
имаше умивалник с мръсна купа и безформено парче сапун. Гледка
нямаше. Прозорецът показваше отсрещната тухлена стена, от която го
делеше тясна уличка, и макар да не се виждаше, а и да бе далеч, Темза
с нейните смрад и влага се бе просмукала навсякъде.



След като огледа всичко това, Лестрейд насочи вниманието си към
мъртвия, облечен както Карстеърс го бе описал, с балтон до коленете,
плътна жилетка и риза, закопчана до врата, всички - напоени с кръв.
Ножът на убийството, разкъсал каротидната артерия, стърчеше до
дръжката. Обучението ми подсказваше, че мъжът е загинал незабавно.
Лестрейд прерови джобовете му, но не откри нищо. Сега, когато имах
време също да го огледам по - добре, видях, че убитият навярно
наскоро е прехвърлил четиридесетте и е с добро телосложение,
широки рамене и мускулести ръце. Късата му коса беше леко
прошарена. Най - поразителен бе белегът, който започваше от
ъгълчето на устата му, минаваше през цялата му скула и свършваше
току под окото. Веднъж бе гледал смъртта в очите и се бе отървал.
Вторият път не беше извадил късмет.

- Може ли да сме сигурни, че това е мъжът, натрапил се на
господин Едмънд Карстеърс? - запита Лестрейд.

- Със сигурност. Карстеърс го разпозна.
- Бил е тук?
- За кратко. За нещастие беше принуден да си тръгне. - Холмс се

усмихна леко на себе си и си спомних как ние се бяхме принудили да
извикаме файтон на Едмънд Карстеърс и да го пратим обратно в
Уимбълдън. Едва зърнал тялото, той почти припадна и ми стана ясно
през какво е минал на борда на „Каталуния“ след премеждията си с
Бандата на каскетите в Бостън. Може би притежаваше същата
чувствителност като на художниците, чиито творби продаваше. При
всички положения, кръвта и мръсотията на Бърмъндси не бяха за него.



- Ето ви и още доказателства, ако ви трябват. - Холмс посочи каскета
на леглото.

Междувременно Лестрейд разглеждаше една кутия цигари на
масата. Четеше етикета.

- Олд Джъдж...
- Произведени от Гудуин и съдружници в Ню Йорк. В Риджуей хол

открих един фас от тази кутия.
- Наистина ли? - Лестрейд отвори уста в безмълвно възклицание. -

Е, навярно може да изключим вероятността американският ни
приятел да е бил случайна жертва. При все че такива не липсват в този
квартал, а и винаги е възможно да се е върнал в стаята си и да е
заварил някого да тършува из нея. Последвала е схватка. Изваден е бил
нож. Ето го и резултатът...

- Все пак не е много вероятно - съгласи се Холмс. - Твърде голямо
съвпадение би било в Лондон да пристигне мъж, на когото определено
не му е чиста работата, и едва стъпил на английска земя, да посрещне
смъртта си по тоя начин. Случилото се в тази стая може да е
единствено пряко следствие от действията му в Уимбълдън. А и
според разположението на тялото и ъгъла на ножа ми се струва, че
нападателят го е причакал до вратата в тъмното, понеже, когато
пристигнахме, не горяха свещи. Влязъл е и някой зад него го е
сграбчил. Този тук явно е бил силен мъж, способен да се грижи за себе
си. Но в случая другият го е изненадал и го е убил с един - единствен
удар.



- Мотивът все пак би могъл да е кражба - настояваше Лестрейд. -
Все още липсват петдесетте лири и огърлицата. Ако не са тук, къде
са?

- Имам добра причина да смятам, че ще е откриете огърлицата в
някоя заложна къща на Бридж Лейн. Нашият човек тъкмо се е бил
върнал оттам. Със сигурност изглежда, че убиецът е взел парите, но
това надали е била основната причина за престъплението. Запитайте
се какво друго липсва. Имаме труп, но не и самоличност, Лестрейд.
Човек би предположил, че посетител от Америка ще има паспорт или
писма е препоръки за пред някоя банка. Портфейлът му липсва.
Знаете ли с какво име се е регистрирал тук?

- Бенджамин Харисън.
- Който, разбира се, е настоящият американски президент.
- Американският президент? Разбира се. Това ни беше ясно. -

Лестрейд се намръщи. - Но каквото и име да е избрал, знаем точно кой
е. Кийлън 0'Донахю, доскоро от Бостън. Виждате ли белега на лицето
му? Това е рана от куршум. Не ми казвайте, че ще я оспорите.

Холмс се обърна към мен и кимна.
- Със сигурност е такава - казах аз. В Афганистан бях виждал много

подобни. - От около година, бих казал.
- Което се връзва точно с казаното от Карстеърс - победоносно

заключи Лестрейд. - Струва ми се, че видяхме края на тази мерзка
история. 0'Донахю е бил ранен при престрелката в Бостън. Тогава е
бил убит близнакът му и той е дошъл в Англия, за да отмъсти. Ясно е
като бял ден.



- И да бе убит посред бял ден със стотина свидетели, за мен пак би
било много далеч от ясно - възпротиви се Холмс. - Но може би ще
съумеете да ни обясните, Лестрейд, кой е убил 0'Донахю и по -
важното, защо?

- Най - явният заподозрян би бил самият Едмънд Карстеърс.
- Само че господин Карстеърс бе с нас по време на убийството.

Също така видях със собствените си очи реакцията му към трупа и
определено не смятам, че би имал нервите или волята сам да нанесе
удара. Освен това не знаеше къде е. отседнала жертвата. Доколкото ми
е известно, никой в Риджуей хол не е знаел, защото ние самите
научихме в последния момент. Освен това бих запитал, ако този тук
наистина е Кийлън О`Донахю, защо табакерата е обозначена с
инициалите У.М.?

- Каква табакера?
- На леглото, полускрита от чаршафа. Което обяснява защо и

убиецът я е пропуснал.
Лестрейд откри въпросния предмет и го огледа.
- О`Донахю е крадец - рече накрая. - Защо да не я е откраднал?
- А защо да я е откраднал? Не е ценна. От ламарина е, а буквите са

нанесени с боя.
Лестрейд отвори табакерата. Оказа се празна. Затвори я.
- Това са небивалици - каза той. - Проблемът ви, Холмс, е че имате

навика да усложнявате нещата. Понякога се чудя дали не е нарочно.
Сякаш престъплението трябва да е истинско предизвикателство, да е
достатъчно необичайно, за да си струва да го разрешите. Мъжът в тази
стая е американец. Бил е ранен в престрелка. Видян е веднъж на улица
Странд и два пъти в Уимбълдън. Ако е посетил някоя заложна къща,
както казвате, ще разберем без съмнение, че той е крадецът,
проникнал в дома на Карстеърс. След това лесно ще възстановим
станалото тук. Несъмнено 0'Донахю е имал контакти с местни
престъпници. Може да е наел някой, който да му помогне да отмъсти.
Двамата са се скарали. Другият е извадил нож. Ето го резултатът!



- Сигурен ли сте?
- Дотолкова, доколкото ми е нужно.
- Е, ще видим. Нищо повече не можем да спечелим от настоящата

дискусия. Може би собственикът на хотела би могъл да ни осветли.
Госпожа Олдмор, която ни чакаше в стаичката на портиера, нямаше

какво ново да добави. Тя бе сиво - коса жена с кисела физиономия.
Беше обвила ръце около тялото си, сякаш се страхуваше, че сградата
ще я зарази с нещо, освен ако не стои възможно най - далеч от стените
й. Носеше малко боне на главата си, а на раменете си - наметка от
козината на някакво животно, макар да потрепервах от мисълта какво
точно е било то и как е намерило смъртта си. Един много възможен
вариант бе глад.

- За една седмица я взе стаята - каза тя. - Даде ми гвинея. Господин
- американец, тъкмо бил слязъл от кораб в Ливърпул. Това ми каза,
ама друго - не много. Първи път му беше в Лондон. Не ми го рече, ама
видях, че се е щурал като муха без глава. Вика ми, идвам да видя тука
един човек в Уимбълдън. Пита ме как да стигне там. Викам му,
Уимбъдън е нафукано място, много богати американци с богати къщи,
дума да няма. Не че по нещо му личеше да е богат - с малко багаж
дойде, келяви дрехи, а на физиономията - гадна рана. Вика ми, отивам
там утре, че един човек ми дължи нещо и искам да си го прибера.
Така като ми говореше, видеше се, че не е намислил нищо хубаво и
още на мига си рекох - не го знам кой е тоя, дето му дължи нещо, ама
да внимава. Миришеше ми отдалече на беля, ама какво да правя? Ако
връщах всеки подозрителен тип, да съм останала без клиенти. А сега
тоя американец, господин Харисън, го убиха! Не е като да не съм
очаквала, де. Такъв ни е светът, нали тъй - почтена жена не може да
държи хотелче, без да плисне кръв по стените, а на пода да се опне
някой труп. Да си бях стояла далеч от Лондон. Гадно, гадно място.
Ама много!



Оставихме я да се вайка и Лестрейд се сбогува с нас.
- Сигурен съм, че пак ще се срещнем, господин Холмс - рече той. -

Ако ви трябвам, знаете къде да ме намерите.
- Ако някога ми потрябва инспектор Лестрейд - измърмори Холмс,

когато инспекторът си тръгна, - добре ще съм се насадил. Нека обаче
да свърнем в уличката, Уотсън. Случаят ми е готов, ала ми остава още
една малка подробност.

Излязохме на главната улица от предния вход на хотела и влязохме
в тясната задръстена с боклуци алея под стаята на американеца.

От средата й вече ясно се виждаше прозорецът, а точно под него се
мъдреше дървен сандък. Явно с негова помощ убиецът се беше
вмъкнал вътре. Самият прозорец не бе заключен и би се отворил
лесно отвън. Холмс огледа земята надве - натри, но като че ли нищо не
привлече вниманието му. Продължихме по алеята до края й. В дъното
имаше висока дървена ограда, а оттатък нея - празен двор. Върнахме
се на главната улица. Холмс вече бе потънал в дълбоко размишление и
виждах безпокойство на бледото му издължено лице.



- Помните момчето от снощи, онзи Рос - рече той.
- Предположихте, че крие нещо.
- Сега съм убеден. Там. където е чакал, е виждал ясно и хотела, и

алеята, чийто край, както и двамата видяхме, е задънен. Убиецът е
влязъл, минавайки по улицата, и Рос лесно би могъл да го види.

- Изглеждаше смутен. Ала ако е видял нещо, Холмс, защо не ни
каза?

- Защото сам е имал план, Уотсън. Лестрейд беше нрав донякъде.
Тези момчета разчитат само на съобразителността си. Трябва да са
съобразителни, за да оцелеят. Ако Рос е решил, че може да спечели
пари, би опитал да надхитри и самия дявол! Но има и нещо, което
никак не разбирам. Какво би могъл да види? Фигура, уловена от
светлината на газовите лампи, стрелнала се през входа на алеята.
Може би е дочул вик, когато ударът е бил нанесен. Секунди по - късно
убиецът се появява за втори път и изчезва в нощта. Рос остава на
място и малко след това пристигаме ние тримата. Бил е уплашен.
Сбърка Карстеърс с полицай. Не, повече от страх е било. Бих казал, че
по - скоро е бил ужасен, но предположих... - Той се плесна по челото. -
Трябва да го намерим и да говорим с него. Надявам се да не съм
сгрешил жестоко в преценката си.

По пътя към Бейкър стрийт се отбихме в един пощенски клон и
Холмс изпрати телеграфно съобщение на Уигинс, главатаря на
нередовната му банда. Двадесет и четири часа по - късно Уигинс още
не беше отговорил. Малко след това научихме най - лошата възможна
вест.

Рос беше изчезнал.
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Училище за момчета „Чорли Грейндж'
 
През 1890 г., когато се развива историята ми, в шестстотинте

квадратни мили на лондонския полицейски район живееха около пет
и половина милиона души и тогава, както и сега, двамата неизменни
съседи - богатство и бедност, - съжителстваха неспокойно рамо до
рамо. Сега ми се струва, че е трябвало по - старателно да опиша
ширещия се градски хаос на своя град по почина на Гисинг, може би,
или на Дикенс, живял петдесет години преди него. В своя защита мога
да кажа само, че винаги съм бил биограф, а не историк или
журналист, и че приключенията ми непрестанно ме водеха до по -
високите ешелони на живота - хубави домове и хотели, частни
клубове, училища и институции на властта. Вярно, Холмс имаше
какви ли не клиенти, но (и тук някои мой читател може да се
позамисли), по - интересните престъпления, които съм избирал да
споделя, винаги бяха извършени от заможните.

Само че сега трябва да обърна внимание на дълбините на Лондон,
този огромен казан, - това, което Гисинг нарича „подземния свят“, - за
да подчертая колко невъзможна беше задачата, пред която се бяхме
възправили. Трябваше да открием едно дете, един беззащитен
дрипльо, сред толкова много като него, а ако Холмс имаше право и
опасността още ни дебнеше, нямахме време за губене. Откъде да
започна? Запитванията ни бяха допълнително затруднени от
непрестанното движение на обитателите на града, от къща на къща и
от улица на улица, тъй че малцина «наеха имената на съседите си.
Акциите по разчистване на бедните квартали и разширяването на
железопътните линии бяха главните виновници, макар много
лондончани като че ли живееха в непрестанно безпокойство, което
просто не им позволяваше да се установяват на едно място задълго.
Движеха се като цигани, преследвайки каквато работа намерят - бране
на плодове и строителство през лятото, гушене на топло и търчане за
парче въглища и огризки, кога - то пристигнеше студът. Застояваха се,
докато не им свършеха парите, а след това си събираха бохчите и
започваха отново да блуждаят.



А да не забравяме и най - голямото проклятие на тогавашната епоха
- немарата, оставила на улицата десетки хиляди деца, които просеха,
крадяха, събираха боклуци или - ако не умееха нищо от това, -
умираха тихо, анонимни и непознали обичта на безразличните си
родители, ако самите те вече не бяха мъртви. Някои деца живееха в
долнопробни подслони, ала само ако можеха да си позволят таксата за
пренощуване, а дори и тогава се тъпчеха в условия, подходящи само за
животни. Спяха по покриви, в кошари на пазара Смитфийлд, в
канавките и дори - така съм чувал, - в дупки, изровени в бунищата на
Хакни. Скоро ще спомена и благотворителните организации, които ги
обличаха, хранеха и образоваха. Те обаче бяха твърде малко, а децата -
твърде много, и в края на века Лондон с право можеше да се срамува
от състоянието си.

Но стига, Уотсън, достатъчно вече. Обратно към историята. Холмс
никога не би ми позволил такива отклонения!



Откак напуснахме хотела на госпожа Олдмор, Холмс постоянно
беше неспокоен. През деня крачеше из стаята си като нервен звяр. Не
спираше да пуши, но пък не докосна обяда и вечерята си. С
притеснение го забелязах да поглежда към красивата марокенена
кутия на камината. В нея, знаех, имаше спринцовка, но би било
немислимо насред случай Холмс да се поддаде и да си инжектира
седемдесетпроцентовия разтвор на кокаин, което несъмнено беше най
- скандалният му навик. Мисля, че не успя да заспи. Късно през
нощта, преди да затворя очи, той започна мелодия на своя
„Страдивари“, но музиката беше пресеклива и пълна с дисонанси -
Холмс не свиреше от сърце. Твърде добре разбирах нервността на
приятеля си. Беше споменал жестока грешка в преценката си.
Изчезването на Рос я потвърждаваше и ако това се окажеше вярно, той
нямаше да си го прости.

Реших, че можем да се върнем в Уимбълдън. От думите на Холмс в
хотела стана ясно, че приключението на мъжа с каскета е
приключило, случаят е решен и остава само да се впусне в едно от
онези свои обяснения, които ще ме накарат да се питам как може да
съм бил толкова глупав, та да не ми стане ясно всичко от самото
начало. На закуска обаче пристигна писмо от Катрин Карстеърс:
двамата със съпруга й щяха да отседнат за няколко дни при приятели в
Съфолк. Едмънд Карстеърс имал нужда от време да възстанови
крехката си психика, а без публика Холмс никога нямаше да разкрие
каквото знае. Трябваше да изчакам.

Минаха още два дни, преди Уигинс да се върне на Бейкър стрийт
221Б, този път сам. Получил телеграмата на Холмс (как, не знам - така
и не открих къде живее хлапето) и дотогава не спирал да търси Рос,
ала безуспешно.



- Дойде в Лондон в края на лятото - обясни Уигинс.
- Откъде?
- Де да го знам. Като го срещнах, делеше една кухия в Кингс крос с

едно семейство - девет човека в две стаи, - приказвах с тях, ама от
оная вечер при хотела и те не го били виждали никакъв. Никой не го е
мярвал. Май - май се крие.

- Уигинс, искам да ми кажеш какво е станало онази вечер - каза
строго Холмс. - Двамата сте проследили американеца от заложната
къща до хотела. Оставил си Рос да наглежда мястото, за да ме
доведеш. Бил е там около два часа.

- Рос беше навит. Не съм го карал.
- Нищо такова не съм казал. Така... Отидохме, аз, ти, Уотсън и

господин Карстеърс. Платих ви и ви пуснах. Тръгнахте си заедно.
- Да де, ама не задълго. Той се пръждоса и аз се пръждосах.
- Каза ли ти нещо? Говорихте ли?
- Дума да няма, на Рос му имаше нещо. Нещо видял...
- При хотела? Каза ли ти какво?
- Мъж някакъв. Само това. Ама му се разкатала фамилията. Рос е на

тринайсет, ама е корав. Корав е. Еми да, ама и името не можеше да си
каже.

- Видял е убиеца! - възкликнах.
- Де да знам какво е видял, ама ей това ми вика. Вика ми, познавам

го и мога да изкарам повече от него. Повече от оная гвинея на
скапания Холмс. Ще прощаваш, гусине. Точно това ми вика. Май -
май си беше наумил да го изстиска за пари.



- Нещо друго?
- Ами, бързаше да си ходи. Направо си избяга. Не е отишъл в Кингс

крос. Де да знам къде е отишъл. Само дето никой повече не го виждал.
Не помня да съм виждал Холмс по - угрижен, отколкото докато

слушаше Уигинс. Пристъпи до момчето и приклекна. Уигинс ми се
стори много малък до Холмс. Недохранен, болнав, със сплъстена коса,
зачервени очи и кожа, омацана с мръсотията на Лондон, той би бил
неразличим в тълпата. Може би затова им беше толкова лесно на
всички да не забелязват тези деца и окаяния им живот. Бяха толкова
много и тъй неотличими помежду си.

- Чуй ме внимателно, Уигинс - рече Холмс. - Струва ми се, че Рос
може да е в огромна опасност.

- Ама аз го търсих! Навсякъде!
- Не се и съмнявам. Но трябва да ми кажеш какво знаеш за

миналото му. Откъде е дошъл? Кои са родителите му?
- Нямал никакви. Умрели били отдавна. Изобщо не ми е казал отде е

и не съм го питал. Отде идваме? Какво значение има?
- Мисли, момче. Ако се озове в беда, има ли към кого да се обърне,

къде да потърси убежище?
Уигинс поклати глава, но след това се позамисли.
- Ще изкарам ли още една гвинея?
Холмс присви очи, като че ли се сдържаше с мъка.
- Толкова малко ли струва за теб животът на другаря ти?
- Какъв ти другар. Никакъв не ми е, господин Холмс. Да живее, да

мре - какво ми пука? И никой да не го види повече, има още двайсет
като него, дето ще му скочат на мястото. - Холмс все така го гледаше
свирепо и накрая Уигинс поддаде. - Добре де. Гледаха го за малко.
Едни от ония, благотворителните, го бяха прибрали. „Чорли Грейндж“,
по пътя за Хамуърт. Училище за момчета. Вика ми веднъж, бях там,
ама беше гадно и избягах. Това ми го вика като заседна в Кингс крос.
Ама ако го е било страх, ако го е гонел някой, може да се е върнал. Как
го казват - по - добре злото, дето го знаеш...



Холмс се изправи.
- Благодаря ти, Уигинс. Искам да продължиш търсенето. Искам да

питаш всеки срещнат. - Извади монета и му я подаде. - Намериш ли
го, доведи го незабавно. Госпожа Хъдсън ще ви храни и ще се грижи
за вас, докато се върна. Разбираш ли?

- Да, гусине.
- Добре. Уотсън, ще ме придружите, надявам се? Можем да вземем

превоз от Бейкър стрийт.
Час по - късно един файтон ни остави пред три красиви здания,

разположени едно до друго край тясна уличка, която от градчето
Роксет продължаваше стръмно нагоре към Хамуърт хил. Най -
голямата сграда, тази в средата, приличаше на провинциална вила на
аристократ отпреди около век, с червени керемиди на покрива и
веранда, опасала целия първи етаж. Лози покриваха фасадата на
къщата - навярно гъсти през лятото, но все още голи и тънки. Всичко
бе обградено от обработваеми земи - една ливада се спускаше към
овощна градина със стари ябълкови дървета. Почти не вярвах, че сме
толкова близо до Лондон. Въздухът беше свеж, а пейзажът - много
красив, или поне би бил в по - благосклонно време, защото студът не
отпускаше хватката си, а и заваля. Постройките около главната сграда
бяха или обори, или пивоварници, но навярно вече пригодени за
нуждите на училището. От другата страна на пътя имаше четвърто
здание, обградено от сложно изкована метална ограда, а портата й
зееше отворена. Сградата създаваше впечатлението, че е празна,
защото не се виждаше ни светлина, ни движение. На дървена табела
пишеше „Дом за момчета „Чорли Грейндж“. В далечината малка група
хлапета атакуваха една зеленчукова леха с мотики и лопати.



Позвънихме и ни прие мъж, облечен в строг тъмносив костюм.
Изслуша ни, докато Холмс обясни кои сме и защо сме дошли.

-  Добре, господа. Само почакайте тук... - Остави ни да чакаме в
аскетично на вид фоайе, чиито стени бяха разкрасени единствено от
няколкото портрета - толкова избледнели, че лицата не се различаваха,
- и един сребърен кръст. Далеч напред продължаваше дълъг коридор с
няколко врати отстрани. Помислих си, че са класни стаи, но оттам не
се носеше никакъв звук. Мястото ми приличаше повече на манастир,
отколкото на училище.

След това слугата, ако бе такъв, се върна заедно с нисък мъж с
кръгло лице, който правеше по три крачки за всяка една на
придружителя си и шумно лъхтеше в опити да не изостава. Всичко у
новодошлия бе някак кръгло. По форма ми напомни на снежните
човеци, които можеха да се видят по онова време на годината в
Риджънтс парк - главата му беше малка топка, тялото - по - голяма, а
чертите на лицето му можеха да бъдат добре пресъздадени с помощта
на морков и няколко въглена. Беше на около четиридесет, почти
плешив, само с няколко тъмни кичура край ушите. Облечен бе като
свещеник, имаше си и висока яка. Докато крачеше към нас, той се
усмихна сияйно и разтвори ръце в гостоприемен жест.



- Господин Холмс! Оказвате ни огромна чест. Чел съм, разбира се,
за подвизите ви, сър. Най - прочутият детектив - консултант в
страната, тук в „Чорли Грейндж“! Изключително. А вие сте доктор
Уотсън, нали? Чели сме историите ви в час. Момчетата ги поглъщат с
наслада. Няма да повярват, че сте тук. Имате ли време да поговорите с
тях? Но много избързвам. Простете, господа, обаче едва сдържам
вълнението си. Аз съм преподобният Чарлс Фицсимънс. Воспър ми
каза, че сте тук по сериозна работа. Господин Воспър помага с
административното управление на мястото, а освен това преподава
четене и математика. Моля, елате с мен в кабинета ми. Трябва да се
запознаете със съпругата ми... А навярно мога да ви предложа и чай?

Последвахме дребничкия мъж по втори коридор и през една врата в
стая, твърде голяма и студена, за да е уютна, макар и да се бяха
постарали да я направят такава с помощта на няколко рафта книги,
диван и няколко стола около камината. Голямо бюро, отрупано с
документи, беше поставено така, че да гледа през два широки
прозореца към ливадата и овощната градина. В стаята бе по - студено
дори отколкото в коридора, въпреки огъня в камината. Мъждивата
червеникава светлина и горящите въглени създаваха заблуда за
топлина, но нищо повече. Дъждът тропаше по прозорците и се
стичаше по стъклото, изцедил цвета от полята отсреща. Въпреки че
беше едва средата на следобеда, като нищо можеше и да е нощ.

-  Скъпа - възкликна домакинът ни. - Това са господин Шерлок
Холмс и доктор Уотсън. Дошли са да потърсят помощта ни. Господа,
нека ви представя съпругата си Джоана.

 



Жената, седнала на кресло в най - тъмното кътче на стаята, ми беше
убягнала от вниманието. В скута й лежеше много дебел том, който тя
четеше. Ако това бе госпожа Фицсимънс, двамата представляваха
странна двойка, защото тя беше много висока и по моя преценка
няколко години по - възрастна от съпруга си. Облечена беше цялата в
черно. Старомодна сатенена рокля покриваше врата й до брадичката и
ръцете й до китките, а около раменете имаше мънистена пасмантерия.
Косата й беше събрана на кок, а пръстите й бяха дълги и мършави. Ако
бях момче, щеше да ми прилича на вещица. Като гледах съпрузите, ми
хрумна недостойната мисъл, че мога да разбера защо Рос би избягал.
На негово място като нищо бих сторил същото.

- Ще пиете ли чай? - попита дамата. Гласът й бе слаб като всичко
друго у нея, а произношението й - умишлено изтънчено.

- Няма да ви притесняваме - отвърна Холмс. - Както вече знаете, тук
сме по спешен въпрос. Търсим едно момче, уличен хлапак, когото
познаваме само като Рос.

- Рос? Рос? - Преподобният сбърчи вежди в опит да си спомни. - О,
да! Горкият малък Рос! Много отдавна не сме го виждали, господин
Холмс. Дойде при нас много окаян и с тежко минало, но такива са
повечето ни повереници. Не остана дълго.

- Беше трудно и неприветливо дете - додаде жена му. - Не се
подчиняваше на правилата. Разбунваше останалите момчета. Не
искаше да се пригоди към нормите.

- Твърде си сурова, скъпа, твърде сурова. Но е вярно, господин
Холмс, че Рос все не беше благодарен за помощта, която опитвахме да
му окажем и така и не се приспособи. Прекара с нас едва няколко
месеца, преди да избяга. Това беше миналото лято... през юли или
август. Трябва да погледна записките си, за да съм сигурен. Бих ли
могъл да се поинтересувам защо го търсите? Дано не е сторил нещо
лошо.



- Нищо подобно. Преди няколко нощи стана свидетел на някои
събития в Лондон. Просто искам да зная какво е видял.

- Звучи толкова потайно, нали, скъпа? Няма да ви карам да издавате
повече. Не знаем откъде дойде при нас и не знаем къде е отишъл.

- Тогава няма да отнемам повече от времето ви. - Холмс се обърна
към вратата, ала като че промени решението си. - Макар че, преди да
си тръгнем, бихте ли проявили добрината да ни осведомите за
работата си тук? „Чорли Грейндж“ е ваша собственост?

- О, не, сър. Съпругата ми и аз работим за Комитета за обществено
подпомагане развитието и интеграцията на безпризорните деца в
Лондон - Той посочи портрета на джентълмен с аристократична
осанка, подпрян на една колона. - Това е основателят, сър Криспин
Огилви, вече покойник. Той е купил фермата преди петдесет години и
по силата на завещанието му имаме задачата да я поддържаме. Тук
имаме тридесет и пет момчета, всички взети от улиците на Лондон,
спасени от каторжна работа. Даваме им храна, подслон и най -
важното - добро християнско образование. Освен на четене, писане и
основи на аритметиката ги учим на обущарство, дърводелство и
шивашки занаят. Вече сте забелязали градините. Имаме около
четиристотин декара и сами отглеждаме почти цялата си храна.
Момчетата се учат да развъждат пилета и прасета. Когато напуснат,
мнозина ще заминат за Канада, Австралия и Америка, за да си търсят
късмета. Имаме връзки с неколцина фермери, които с радост биха им
дали възможност за ново начало.

 



- Колко са учителите ви?
- Само четиримата сме, заедно със съпругата ми - разпределяме си

отговорностите. Срещнахте господин Воспър на входа. Той е
портиерът и преподава математика и четене, както май вече
споменах. В момента текат следобедните уроци и останалите двама
учители са в час.

- Рос как се озова тук?
- Несъмнено са го намерили в някой приют. Комитетът има

доброволци, които работят в града и ни водят момчета. Ако желаете,
мога да разпитам, макар че тъй отдавна не сме имали никаква вест за
него, че едва ли ще сме ви от помощ.

- Не можем насила да държим момчетата тук - из - блея госпожа
Фицсимънс. - Мнозинството обаче избират именно това и когато
пораснат, ще са горди със себе си, а училището - с тях. Но се намират
и размирници, момчета без никаква признателност.

- Трябва да вярваме във всяко момче, Джоана.
- Твърде мекушав си, Чарлз. Възползват се от теб.
- Не можем да виним Рос затова, че е себе си. Баща му бил колач на

животни, който се заразил от овца и умрял много бавно и мъчително.
Майка му се пропила. И тя е мъртва. Известно време за Рос се
грижела негова по - голяма сестра, но не знаем какво е станало с нея.
О, да! Сега си спомням. Попитахте как дойде тук. Арестуваха го за
кражба от магазин. Съдията се смили над него и ни го връчи.



- Като последен шанс за него. - Госпожа Фицсимънс поклати глава.
- Побиват ме тръпки от мисълта какъв ще порасте сега.

- Значи нямате никаква представа къде бихме могли да го намерим?
- Съжалявам, че пропиляхме времето ви, господин Холмс. Нямаме

възможността да търсим избягалите момчета, а и какъв смисъл би
имало? В Библията е казано, че който загърби Бог, не може да очаква
радостта от Неговото присъствие. Можете ли да ни кажете какво е
видял и защо е толкова важно да го откриете?

- Мислим, че е в опасност.
- Всички тези бездомни момчета са в опасност. - Фицсимънс плесна

ненадейно с ръце, сякаш обзет от внезапна мисъл. - Но може би
бившите му другари тук ще ви помогнат повече? Много е възможно с
някого от тях да е споделил нещо, което е предпочитал да крие от нас.
А ако дойдете с мен, ще имам възможността да ви покажа училището
и да ви обясня малко повече за работата ни.

- Това би било много мило от ваша страна, господин Фицсимънс.
- Удоволствието ще е изцяло мое.
Излязохме от кабинета. Госпожа Фицсимънс не се присъедини към

нас, а остана на мястото си в ъгъла, заровила нос в тежката книга.
- Извинете съпругата ми - промълви преподобният Фицсимънс. -

Може да ви се струва прекомерно строга, но ви уверявам, че тези
момчета са животът й. Учи ги на богословие, помага им с прането,
грижи се за тях, когато се разболеят.

- Значи си нямате собствени деца? - попитах.
- Може би не съм се изразил ясно, доктор Уотсън. Имаме си

тридесет и пет деца и се грижим за тях като за свои родни.



Поведе ни обратно по коридора и ни въведе в стая, в която се
носеше натрапчивата миризма на кожа и пресен коноп. Видяхме осем
или девет момчета, всички чисти и спретнати, в престилки, безмълвно
съсредоточени върху обувките пред себе си, а мъжът от входа,
господин Воспър, ги наблюдаваше. Когато влязохме, всички се
изправиха и останаха почтително смълчани. Фицсимънс им направи
жизнерадостен знак да седнат.

- Сядайте, сядайте, момчета! Това е господин Шерлок Холмс от
Лондон, дошъл ни е на посещение. Да му покажем колко сме
трудолюбиви. - Момчетата продължиха да работят. - Всичко наред ли
е, господин Воспър?

- Наред е, сър.
- Браво! Браво! - Фицсимънс направо грееше от одобрение. - Имат

още два часа работа и после час почивка преди чая. Денят ни
приключва в осем с молитви, а след това си лягаме.

Крачката му отново заситниха енергично, за да го придвижат
напред, този път към втория етаж, та да ни покаже общежитието -
донякъде спартанско, но определено чисто и проветриво. Леглата бяха
подредени по войнишки, на няколко крачки едно от друго.
Разгледахме и кухненските помещения, трапезарията, една
работилница и накрая стигнахме до класна стая, в която течеше урок.
Беше квадратна, с печица в ъгъла, с черна дъска на една от стените, а
на друга - парче плат с избродиран първия ред на някакъв псалм. По
рафтовете имаше старателно подредени книги, сметало и няколко
други предмета - шишарки, камъни и животински кости, - навярно
събрани от излети. Млад мъж седеше и оценяваше написаното в една
тетрадка, а дванадесетгодишно момче - явно отговорник на класа, -
стоеше право и четеше на останалите от захабена Библия. Щом
влязохме, момчето млъкна. Петнадесетте ученика, разпределени на
три реда, които дотогава слушаха внимателно, се изправиха като
другарите си в работилницата за обувки и ни загледаха с бледи,
сериозни лица.



- Моля ви, седнете! - възкликна преподобният. - Извинете ни за
прекъсването, господин Уийкс. От Книгата на Иова ли четеше, Хари?
„...гол излязох от утробата на майка си, гол ще се и завърна.“9.

- Да, сър.
- Много добре. Чудесен избор на текст. - Направи знак на

преподавателя, който още седеше. Мъжът прехвърляше двадесетте и
имаше странно изкривено лице и рошава кестенява коса, която стоеше
някак накриво от едната страна на главата му. - Това е Робърт Уийкс,
възпитаник на Балиъл колидж. Господин Уийкс беше започнал
успешна кариера в града, но избра да остане с нас за година, за да
помогне на по - злочестите от себе си. Помните ли момчето Рос,
господин Уийкс?

- Рос? Този, който избяга?
- Този господин е не кой да е, а Шерлок Холмс, прочутият детектив.

- Това предизвика шепот сред някои момчета. - Опасява се, че Рос
може да се е натъкнал на беди.

- Не съм изненадан - промърмори господин Уийкс. - Беше трудно
дете.

- Ти приятел ли му беше, Хари?
- Не, сър - отвърна отговорникът.
- Е, в тази стая трябва да има някой, който се е сприятелил с него,

може би е говорил с него и сега може да ни помогне да го намерим.
Момчета, спомняте си, че много разговаряхме, след като Рос си
замина. Попитах ви къде може ла е отишъл и вие не можахте да ми
кажете. Настоятелно ви моля да помислите още веднъж.



- Искам само да помогна на приятеля ви - добави Холмс.
Последва кратко мълчание. След това едно момче от задния ред

вдигна ръка - светлокосо, много слабичко, навярно на около
единадесет.

- Вие ли сте мъжът от онези истории? - попита той.
- Точно така. А това е мъжът, който ги пише. - Рядко се случваше

Холмс да ме представи с тези думи и трябва да призная, че много се
поласках. - Чел ли си ги?

- Не, сър. Има твърде много дълги думи. Но понякога господин
Уийкс ни ги чете.

- Нека ви оставим да учите - рече Фицсимънс и понечи да ни
изпроводи до вратата на стаята.

Момчето на задния ред обаче имаше още какво да каже:
- Рос има сестра, сър.
Холмс се обърна.
- В Лондон?
- Така мисля. Да. Веднъж ми каза за нея. Казвала се Сали. Работела

в кръчма на име „Торба пирони“.
За пръв път преподобният Фицсимънс изглеждаше разгневен.

Тъмночервено петно обагри кръглите му бузи.
- Много лошо, Даниъл, че не ни каза преди. Защо?
- Бях забравил, сър.
- Ако си бе спомнил, можехме да го намерим и да го защитим от

бедите, които са му се случили.



- Съжалявам, сър.
- Няма да го обсъждаме повече. Елате, господин Холмс.
Тримата се върнахме на входа на училището. Холмс беше платил на

кочияша да ни изчака и с радост видях, че е още там: валеше
проливно.

- Може да сте горд с работата си тук - рече Холмс.
- Забележително е колко тихи и дисциплинирани изглеждат

момчетата.
- Много съм ви благодарен - отвърна Фицсимънс, отново

добронамерен както когато го срещнахме за пръв път. - Методите ми
са много прости, господин Холмс. Пръчката и моркова - буквално.
Когато момчетата не се държат добре, ги бия с пръчка. Но ако работят
здраво и се подчиняват на правилата ни, тогава ги храним добре. За
шестте години откак сме тук със съпругата ми, две момчета са
починали - едно с вроден порок на сърцето, другото - от туберкулоза.
От всички само Рос е избягал. Когато го откриете - сигурен съм, че ще
го сторите, - надявам се да го убедите да се върне. Животът тук не е
толкова неприветлив, колкото може би ви изглежда в това кошмарно
време. Когато слънцето свети и момчетата могат да тичат на воля на
открито, „Чорли Грейндж“ също може да е усмихнато място.

- Убеден съм. Един последен въпрос, господин Фицсимънс.
Сградата отсреща. Тя част от училището ли е?

- Да, господин Холмс. Когато дойдохме, беше работилница за
файтони, но ние я пригодихме към нуждите си и сега я използваме за
представления. Споменах ли, че всяко момче в училището свири на
нещо?

- Наскоро сте имали представление.
- Едва преди две вечери. Забелязали сте многото следи от колела,

несъмнено. Ще ми окажете голяма чест, ако присъствате на следващия
ни рецитал, господин Холмс... вие също, доктор Уотсън. А не бихте ли
помислили над възможността ла станете покровители на училището
ни? Правим каквото е по силите ни, но ни е нужна цялата налична
помощ.



- Ще го обмисля внимателно. - Ръкувахме се и си тръгнахме.
- Трябва да стигнем в тази „Торба пирони“ незабавно, Уотсън - каза

Холмс, още щом се качихме на файтона. - Не можем да губим и миг.
- Мислите ли, че...?
- Момчето, Даниъл, ни каза каквото не е искал да каже на

господарите си, но само защото знаеше кои сме и е помислил, че може
да спасим приятеля му. Както никога, Уотсън, ме води инстинктът, а
не интелектът. Какво ли толкова ме обезпокои, чудя се? По - бързо,
кочияш, към гарата! Да се молим да не сме закъснели.
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Бялата лента
 
Интересно как ли щяха да се развият събитията, ако в Лондон не се

бяха оказали две кръчмите с име „Торба пирони“. Знаехме за тази на
Едж Лейн, в сърцето на Шордич, и уверени, че това е подходящото
място, в което да се навърта осиротялата сестра на улично хлапе,
тръгнахме натам. Мястото беше тясно и мизерно, а смрадта на бира и
цигарен дим се процеждаше от самите дъски. Съдържателят обаче
беше добронамерен. Избърса огромните си длани в мръсната си
престилка и ни изгледа иззад тезгяха на бара. Рече:

- Тук не работи никаква Сали. Никога не е работила. Защо смятате,
че можете да я откриете тук, господа?

- Търсим брат й, момче на име Рос.
Той поклати глава.
- И тоя Рос не го зная. Да не са ви объркали? Май и в Ламбет имаше

една кръчма „Торба пирони“. Може там да си опитате късмета.
Незабавно се върнахме на улицата и скоро пътувахме с двуместен

файтон, ала вече се стъмваше и докато стигнем до края на Ламбет,
вече беше станало почти нощ. Втората „Торба пирони“ изглеждаше по
- добре от първата, но пък съдържателят и не беше толкова
симпатичен - намусен брадат тип с чупен и зле заздравял нос и с
дебели вежди.

- Сали? Коя Сали?



- Знаем само първото й име - каза Холмс. - Обаче има по - малък
брат, Рос.

- Сали Диксън? Тя ли ви трябва? Има брат, да. Отзад е, обаче първо
ми кажете какво искате от нея.

- Само да поговорим - отвърна Холмс. Отново чувствах изгарящото
го напрежение, непрестанната енергия, която подхранваше работата
му. Нямаше друг човек на света, който по - силно да чувства как
обстоятелствата заговорничат срещу него. Приплъзна няколко монети
върху бара.

- Това е за благодарност, че се съгласихте Сали да ни отдели от
времето си.

- Няма нужда - отвърна съдържателят, но все пак взе парите. -
Добре. В дворчето е. Съмнявам се, че ще изкопчите нещо. По - добри
разговори съм провеждал с глухонеми.

Зад сградата имаше затворено дворче. Камъните му бяха мокри и
лъщяха на дъжда. Беше затрупано с всевъзможни по форма и размери
отпадъци. Някои бяха накамарени високо покрай стените му и не
можех да не се зачудя как са се озовали тук. Счупено пиано,
дървеното конче на някое дете, клетка за птици, няколко велосипеда,
строшени столове, разцепени на две маси... мебелировка от всякакъв
вид, но нищо цяло. В единия край се мъдреха счупени сандъци, в
другия - торби за въглища, натъпкани с един Бог знае какво. И още -
строшено стъкло, купчини хартия, изкривен метал, а насред всичко
това, боса и в твърде тънка за такова време рокля, стърчеше девойка на
около шестнадесет и метеше останалото свободно място, сякаш това
би помогнало за създаването на порядък. Разпознах у нея чертите на
малкия й брат: светла коса, сини очи и - като се изключат
обстоятелствата, - нежно и хубаво лице. Жестокият пръст на
бедността и лишенията обаче личеше в острите скули, в тънките й
като клечки ръце и в мръсотията по кожата й. Когато вдиша глава, в
очите й се четяха само презрение и мнителност. На шестнадесет! Що
за живот я бе довел дотук?



Стояхме пред нея, ала тя все така метеше и не ни обръщаше
внимание.

- Госпожице Диксън? - повика я Холмс. Метлата шептеше по пода в
постоянен равномерен ритъм. - Сали?

Момичето спря, бавно надигна глава и ни заоглежда.
- Да? - Дланите й стискаха дръжката като оръжие.
- Не искаме да ви тревожим. Не ви мислим злото.
- Какво искаш? - сопна се тя свирепо. Никой от нас не я доближи.

Не смеехме.
- Искаме да говорим с брат ви, с Рос.
Ръцете й се впиха в метлата още по - здраво.
- Кои сте вие?
- Негови приятели.
- От Дома на коприната ли сте? Рос го няма. Никога не е бил тук.

Няма да го намерите.
- Искаме да му помогнем.
- Така ще кажете, естествено. Е, аз пък ви казвам, че го няма.

Махайте се и двамата. Гнус ме е от вас. Връщайте се, откъдето сте
изпълзели.

Холмс ме изгледа. Воден от желанието да помогна, пристъпих към
девойката. Помислих, че ще мога да я успокоя, но направих огромна
грешка. Още не съм сигурен какво точно стана. Метлата падна и
Холмс извика. Момичето замахна във въздуха пред мен и нещо, сякаш
нажежено до бяло, премина през гърдите ми. Олюлях се и притиснах
с ръка палтото си отпред. Когато сведох поглед, видях, че между
пръстите ми се процежда кръв. Поради шока ми отне няколко мига да
осъзная, че ме е намушкала или с нож, или с парче стъкло. Момичето
постоя за миг пред мен - не дете, а ръмжащо озъбено животно с
пламнал поглед. Холмс ми се притече на помощ.



- Драги ми Уотсън!
Зад нас нещо помръдна.
- Какво става тук?
Беше се появил съдържателят. Момичето изръмжа гърлено, обърна

се и избяга през един тесен свод, водещ към улицата.
Болеше ме, но вече знаех, че не съм сериозно ранен. Плътното ми

палто и сакото под него ме бяха защитили от по - сериозни
последици, а по - късно същата вечер дезинфекцирах и превързах
леката рана.

Когато се сещам за това, си спомням и друг случай, десет години по
- късно, когато отново бях ранен в компанията на Холмс и колкото и
странно да звучи, благодарен съм и на двамата си нападатели, които
доказаха, че безопасността ми значи нещо за великия мъж и че не е
толкова безразличен към мен, колкото понякога се преструваше.

- Уотсън?
- Нищо ми... няма, Холмс. Одраска ме.
- Какво е станало? - поиска да знае съдържателят. Взираше се в

окървавените ми ръце. - Какво й направихте?
- Попитайте какво ми стори тя - изпъшках, макар и в този объркан,

болезнен миг все така да не чувствах гняв към горкото недохранено
дете, което ме нападна от страх и недоумение и което не ми мислеше
злото.

- Момичето беше уплашено - отвърна Холмс. - Сигурен ли сте, че не
сте сериозно ранен, Уотсън? Да влезем. Трябва да поседнете.



- Не, Холмс. Уверявам ви, не е толкова зле, колкото изглежда.
- Слава Богу. Трябва незабавно да извикаме файтон. Съдържателю,

дойдохме да намерим брата на момичето. Момче на тринадесет, също
светлокосо. По - нисък е от сестра си и по - добре хранен.

- Рос ли?
- Познавате ли го?
- Казах ви. Работеше тук с нея. Що не ме попитахте за него още в

началото?
- Тук ли е сега?
- Не. Дойде преди няколко дни, трябваше му покрив над главата.

Казах, че може да отседне в стаята на сестра си, ако помага в кухнята.
Сали има стая под стълбите и той отиде да спи там. Само че момчето
пакостеше повече, отколкото помагаше, а когато ми потрябваше, все
не беше тук. Не знам какво му се въртеше в главата, но че беше
намислил нещо - поне дотолкова ми стана ясно. Излезе набързо точно
преди да пристигнете.

- Имате ли някаква представа къде е отишъл?
- Не. Момичето можеше да ви каже, но сега и нея я няма.
- Трябва да се погрижа за приятеля си. Но ако някой от тях се върне,

спешно изпратете вест до квартирата ми на Бейкър стрийт 221Б. Ето и
още малко пари за причиненото неудобство. Елате, Уотсън. Подпрете
се на мен. Мисля, че чувам файтон...

И тъй приключи този изпълнен с премеждия ден, а ние двамата се
озовахме край камината. Моя милост се възстановяваше с уиски със
сода, а Холмс пушеше като комин. Замислих се над обстоятелствата,
довели ни дотук, понеже ми се струваше, че сме се отклонили много
от първоначалната си цел - мъжът с каскета и самоличността на
убиеца му. Него ли беше видял Рос пред хотела на госпожа Олдмор и
ако да, как е могло момчето да го разпознае? Тази случайна среща
някак го беше навела на мисълта, че може да изкара малко пари и
оттогава бе в неизвестност. Трябва да е споделил част от намеренията
си със сестра си, защото тя явно се страхуваше за него. Сякаш почти
ни очакваше. Защо иначе щеше да носи оръжие? А и думите й: „От
Дома на коприната ли сте?“. Когато се върнахме, Холмс се зае да
потърси значението им в разнообразните книги и енциклопедии по
рафтовете, но така и не научихме нищо. Не го обсъждахме. Бях



изтощен, а приятелят ми бродеше из собствените си мисли. Трябваше
просто да изчакаме и да видим какво ще ни донесе утрешният ден.

Донесе ни полицейски офицер, който потропа на вратата, докато
закусвахме.

- Инспектор Лестрейд ви изпраща своите почитания, сър. Той е на
моста Саутуорк и ще се зарадва на компанията ви.

- По каква работа ни търси, офицер?
- Убийство, сър. Много неприятно убийство.
Облякохме си палтата и веднага излязохме. Файтонът ни прекара

под трите огромни чугунени свода на Саутуорк. Лестрейд ни
очакваше на южния бряг с още неколцина полицаи, скупчени около
нещо, което отдалеч приличаше на торба парцали. Слънцето грееше,
но времето беше все така мразовито. Водите на Темза бяха особено
жестоки и сивкавите й вълни монотонно обливаха брега. Слязохме по
спираловидно стълбище от сив метал, което кривваше от пътя и се
виеше над калта и плочките. Имаше отлив - дори реката като че се бе
отдръпнала, отвратена от случилото се. Наблизо стърчеше малък
пристан, около който неколцина пасажери потриваха ръце, докато
дъхът им замръзваше във въздуха. Изглеждаха напълно
незаинтересувани от сцената пред нас. Бяха живи. Край нас витаеше
смъртта.



- Него ли търсехте? - попита Лестрейд. - Момчето от хотела?
Холмс кимна. Може би мислеше, че гласът му ще го издаде.
Момчето беше убито брутално - смазани ребра, счупени ръце и

крака, потрошени пръсти. Съдейки по ужасяващите наранявания
прецених, че ударите са били нанасяни методично, един по един.
Смъртта на Рос бе предшествана от продължителна агония. Накрая
някой беше прерязал гърлото му с такава свирепост, че главата му
висеше почти отделена от тялото. И преди бях виждал трупове,
разбира се - и покрай Холмс, и в армията, но за пръв път пред очите
ми попадаше подобно зверство и абсолютно недоумявах как човешко
същество може да причини нещо подобно на тринадесетгодишно
момче.

- Много лоша работа - рече Лестрейд. - Какво можете да ми кажете
за него, Холмс? За вас ли работеше?

- Името му е Рос Диксън - отвърна Холмс. - Зная много малко за
него, инспекторе. Разпитайте в училището за момчета „Чорли
Грейндж“ в Хамуърт, но вероятно и те няма да могат да добавят нищо
съществено. Беше сирак, но имаше сестра, която доскоро работеше в
„Торба пирони“ в Ламбет. Може и да я откриете там. Огледахте ли
вече тялото?



- Да. Джобовете са празни. Но трябва да видите нещо странно. Един
Господ знае какво означава. Отврати ме, това ще ви кажа.

Лестрейд кимна и един полицай приклекна и повдигна едната
потрошена ръчица. Ръкавът се смъкна и откри бяла лента, завързана
около китката на детето.

- Платът е нов - рече Лестрейд. - Изглежда качествена коприна.
Обърнете внимание - по нея няма кръв, нито мръсотия от Темза.
Следователно бих казал, че е поставена след смъртта на момчето като
знак или нещо подобно.

- Дома на коприната! - възкликнах.
- Какво е това?
- Говори ли ви нещо, Лестрейд? - попита Холмс.
- Не. Домът на коприната? Някакъв цех ли е? Никога не съм го

чувал.
- Обаче аз съм. - Холмс зарея поглед в далечината, а очите му бяха

пълни с ужас и самообвинение. - Бялата лента, Уотсън. Виждал съм я
и преди. Лестрейд, благодаря, че ме повикахте.

- Надявах се да ме осветлите по въпроса. В края на краищата,
възможно е вие да сте виновен за това.

- Виновен? - Холмс се сепна като ужилен.
- Предупредих ви за общуването с тези деца. Момчето е работело за

вас. Възложили сте му да издири и да проследи известен престъпник.
Вярно, вероятно хлапето е имало собствени идеи и това е причинило
смъртта му, но резултатът е пред очите ни.

Не зная дали Лестрейд нарочно провокира Холмс, но думите му
предизвикаха ефект, който наблюдавах по целия път до Бейкър стрийт.
Приятелят ми се сгуши в ъгъла на файтона и през повечето време
мълча, без да ме поглежда. Кожата му изглеждаше опъната по костите,
сякаш го бе докосила зловредна болест. Дори не опитах да говоря с
него. Знаех, че не се нуждае от моята утеха. Вместо това наблюдавах и
чаках, докато той впряга огромния си интелект срещу ужасяващия
обрат на събитията.



- Възможно е Лестрейд да е прав - обади се най - накрая. -
Използвах Нередовните, без да се замисля. Забавляваха ме, наредени
като войници пред мен, в очакване на някой шилинг... Само че,
Уотсън, никога не съм ги поставял лекомислено в опасност. Знаете
това. При все това съм обвинен в дилетантщина и трябва да призная,
че съм виновен. Пренебрегвах Уигинс, Рос и останалите точно както
ги е пренебрегвало и обществото, изоставило ги на улицата... Никога
не предположих, че действията ми могат да причинят това. Не ме
прекъсвайте! Дали щях да позволя на малко момче да стои само пред
хотел в тъмното, ако беше мой или ваш син? А и логиката на
случилото се е необорима. Детето е видяло убиеца да влиза. И двамата
видяхме как му се отрази това. Въпреки това малкият си е помислил,
че може да обърне нещата в своя полза. Опитал е и е загинал. Поемам
отговорността за това. И все пак! Все пак! Как се вписва в тази
главоблъсканица Дома на коприната и как да тълкуваме онова парче
коприна на китката на момчето? Това е разковничето и вината отново
е моя. Предупредиха ме! Това е истината. Честно, Уотсън, на моменти
се питам дали да не се откажа от това поприще и да си търся другаде
късмета. Ще ми се да напиша още няколко монограма. Пчеларството
винаги ме е привличало. Но едно е сигурно - постиженията ми в това
разследване не ми дават правото да се нарека детектив. Едно дете е
мъртво. Видяхте какво са сторили с него. Как да живея с това?



- Скъпи ми друже...
- Не говорете. Трябва да ви покажа нещо. Получих предупреждение.

Можех да предотвратя убийството...
Бяхме стигнали до вкъщи. Холмс влетя в сградата и заизкачва

стълбите по две наведнъж. Последвах го по - бавно, понеже - макар че
не казах нищо, - раната от предния ден болеше много повече,
отколкото когато Сали ме поряза. Когато влязох във всекидневната,
той тъкмо се привеждаше и вдигаше някакъв плик. Една от много
странности на приятеля ми бе, че макар да живееше заобиколен от
пълен безпорядък, да не кажа хаос, с писма и документи, скупчени
къде ли не, той можеше да открие всяко нещо, което му трябваше, без
дори да се замисли.

- Ето го! - обяви той. - Пликът не издава нищо. На него е написано
името ми, но не и адресът ми. Някой лично го е доставил. Изпращачът
не е правил опит да скрие почерка си и със сигурност бих го
разпознал, ако го видя отново. Забележете необичайно изписаното „о“
в „Холмс“. Не бих го забравил лесно.

- Какво има вътре? - запитах.
- Вижте сам. - Той ми подаде плика.
Отворих го и с тръпка, която не успях да прикрия, извадих парче от

бяла копринена панделка.
- Какво означава това, Холмс?
- Запитах се същото, когато го получих. С оглед на последвалите

събития явно е било предупреждение.
- Кога са го изпратили?
- Преди седем седмици. По онова време бях замесен в един странен

случай с участието на собственик на заложна къща, господин Джейбс
Уилсън, който получил покана да се присъедини към...

- Лигата на червеноглавите! - прекъснах го, защото помнех добре
случая и имах щастието да го довърша заедно с Холмс.



- Точно така. Ето това беше сложен случай, тъй че, когато пликът
пристигна, умът ми работеше в друга насока. Но виждате колко ме
измъчва това сега.

- Но кой би ви го изпратил? И защо?
- Нямам представа, но в името на убитото дете ще разбера. - Холмс

се пресегна и взе от ръката ми ивицата коприна. Омота я около
тънките си пръсти и я задържа пред себе си, като че държеше отровна
змия.

- Ако са ми го изпратили като предизвикателство, приемам. - Той
замахна и улови в юмрук бялата лентичка. - И ви казвам, Уотсън, ще
съжаляват за деня, в който са ме предизвикали.
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Гарван и два ключа
 
Сали не се появи на работа нито същата вечер, нито на следващата

сутрин. Не беше особено изненадващо предвид, че ме бе нападнала и
със сигурност се боеше от последствията. Освен това вестниците вече
пишеха за смъртта на брат й и въпреки че не споменаваха името му, тя
би могла да предположи, че именно него са намерили под моста
Саутуорк - вестите бързо се разнасяха в онези дни, особено в по -
бедните части на града. Злите новини имаха свойството да плъзват
като дим, да се процеждат във всяка многолюдна стая, във всяко
долнопробно мазе, да покриват с мръсотията си всичко, до което се
докоснат. Съдържателят на „Торба пирони“ знаеше, че Рос е мъртъв -
Лестрейд вече го беше посетил и сега недружелюбният мъж беше още
по - недоволен от пристигането ни, отколкото предния ден.

- Не причинихте ли достатъчно вреди? - сопна ни се той. - Това
момиче можеше и да не струва много, но работеше добре и
съжалявам, че няма да я видя вече. А и тия полицейски разпити
прецакват бизнеса! Да не се бяхте вясвали.

- Не ние причинихме бедите ви, господин Хардкасъл - отвърна
Холмс. Името на съдържателя, Ефраим Хардкасъл, бе написано над
вратата. - Просто ги последвахме до кръчмата ви. Възможно е вие
последен да сте видели момчето. Каза ли ви нещо, преди да си тръгне?



- Защо ще говори с мен или аз е него?
- Казахте, че си е бил наумил нещо.
- Нищо повече не знам.
- Измъчвали са го до смърт, господин Хардкасъл, трошили са

костите му една по една. Врекох се да открия убиеца му и да го
изправя пред правосъдието. Не мога да го сторя, ако отказвате да ми
помогнете.

Съдържателят кимна бавно и когато продума отново, звучеше по -
премерено.

- Добре тогаз. Хлапето пристигна преди три нощи и обясни как се
бил скарал със съседите си и му трябвало място за спане. Сали ми
поиска разрешение и аз го дадох. Защо не? Видяхте двора. Има сума
ти боклук за чистене и реших, че ще може да помогне. Даже поработи
малко първия ден, но следобеда излезе и като се върна, изглеждаше
много доволен от себе си.

- Сестра му знаеше ли с какво се занимава?
- Може и да е знаела, но не ми е казвала.
- Продължете, моля.
- Нямам какво да добавя, господин Холмс. Видях го само още

веднъж, минути преди да пристигнете. Влезе, докато качвах бъчви от
мазето, и ме попита колко е часът, което показваше колко е неук -
всеки може да види колко е часът на църквата оттатък пътя.

- Значи е бързал за уговорена среща.
- Може би.
- Сигурно е било така. Каква работа му върши точният час на дете

като Рос, освен ако не са му казали да отиде някъде в уречено време?
Казвате, че е прекарал при сестра си три нощи.

- Двамата спяха в нейната стая.



- Бих искал да я видя.
- Полицаите вече бяха там. Претърсиха я и не откриха нищо.
- Аз не съм полицай - Холмс постави банкнота от десет шилинга на

бара. - Това е за неудобството ви.
- Добре тогава. Но този път няма да ви взема пари. Преследвате

чудовище и ми стига да изпълните обещанието си и да го спрете.
Заведе ни в задната част на кръчмата между общото помещение и

кухнята. До избата водеше късо стълбище, а в края му съдържателят
запали свещ и ни показа неприветлива стаичка току под него, малка,
без прозорци и с гол дървен под. Значи тук се довличаше Сали,
изтощена след дългия работен ден, и заспиваше на тюфлек на пода,
завита с едно - единствено одеяло. Насред импровизираното легло
имаше два предмета. Единият беше нож, а другият - кукла, спасена
навярно от шилото на някой събирач на боклуци. Разкривените
крайници и зловещата бледност на лицето й не можеха да не ми
напомнят на брат й, захвърлен също толкова нехайно. В единия ъгъл
стояха стол и масичка. Едва ли на полицаите им беше отнело много
време, докато претърсят мястото, защото с изключение на куклата и
ножа, Сали нямаше лични вещи - нищо, което да нарече свое, освен
името си.

Холмс обходи с поглед стаята.
- Защо й е ножът? - промълви той.
- За да се защитава - предположих.
- Оръжието й за самозащита бе у нея, както знаете чудесно. Не би се

разделила с него. Този нож тук е почти тъп.
- И откраднат от кухнята! - промърмори Хардкасъл.
- Свещта, струва ми се, е интересна. - Холмс имаше предвид

незапалената свещ на масата. Взе я, приклекна и закрачи патешката
по пода. Отне ми секунда да осъзная, че следва пътека от капчици
восък, почти невидими за невъоръжено око. Той. разбира се. ги беше
забелязал веднага. Отведоха го до ъгъла, най - отдалечен от леглото.

- Дошла е с нея дотук... с каква ли цел? Освен ако... ножът, Уотсън,
ако обичате. - Подадох му го и той вкара острието между две дървени
дъски в пода. Размести по - хлабавата, посегна вътре и извади сгъната
кърпа, в която имаше нещо.

- Бихте ли били така добър, господин Хардкасъл...
Съдържателят приближи запалената си свещ.



Холмс разгърна кърпичката и на трептящата светлина видяхме
няколко монети - два фардинга10, два флорина11 един краун12, златен
соверен13и пет шилинга. За две деца в крайна бедност си беше
същинско съкровище, но кому принадлежаха парите?

- На Рос са - рече Холмс, сякаш ми прочете мислите. - Аз му дадох
този соверен.

- Драги ми Холмс! Как можете да сте сигурен, че е същият соверен?
Холмс го вдигна на светлина.
- Датата е същата. А и погледнете белезите. Свети Георги язди коня

си, но има резка на крака. Забелязах я, когато му дадох монетата.
Другото е част от гвинея - та, която Рос получи за работата си с
Нередовните. Но откъде е останалото?



- Взел го от чичо си - промърмори Хардкасъл. Холмс се обърна към
него. Съдържателят продължи: - Когато дойде и поиска да преспи,
каза, че може да плати. Изсмях му се, а той ми рече. че парите му ги
дал чичо му, само дето не му повярвах и му рекох да се хваща на
работа в двора. Ако знаех, че хлапето наистина има тези пари, щях да
му предложа добра стая.

- Нещата започват да се оформят. Връзват се. Момчето решава да
използва наученото от наблюдението пред хотела на Олдмор. Първия
път излиза, представя се и казва какво иска. Канят, го на среща... на
определено място, в определено време. Там го убиват. Но поне се
подсигурява, оставяйки всичките си пари на сестра си. Тя ги скрива
под дъските на пода. Колко ли окаяна се чувства сега, Уотсън, като
знае, че не може да се върне тук и да ги вземе? Последен въпрос,
господин Хардкасъл, и ще си вървим. Сали споменавала ли ви е някога
Дома на коприната?

- Дома на коприната? Не, господин Холмс. Никога не съм чувал за
него. Какво да правя с тези монети?

- Пазете ги. Момичето е загубило брат си. Загубила е всичко. Може
би някой ден ще се върне при вас, ще се нуждае от помощ и поне
бихте могли да й върнете парите.

От „Торба пирони“ потеглихме обратно към Бърмондси, следвайки
ръкава на Темза. Зачудих се на глас дали Холмс възнамерява да посети
отново хотела.

- Не хотела, Уотсън - рече той. - Но край хотела ще отида. Трябва да
открием източника на богатствата на момчето. Това може да ни
отведе до причината за смъртта му.

- Взел ги е от чичо си - рекох. - Но ако родителите му са мъртви, как
ще намерим негови други роднини?



Холмс се засмя.
- Дивя ви се, Уотсън. Наистина, толкова ли не познавате езика на

поне половин Лондон? Всяка седмица хиляди работници и току - що
установили се в града несретници посещават „чичовците“ си, с което
имат предвид заложните къщи. Оттам Рос е получил незаконните си
придобивки. Остава само въпросът какво е продал, за да вземе в
замяна флорините и шилингите си.

- А и къде го е продал - добавих. - Само в тази част на Лондон
сигурно има стотици заложни къщи.

- Това е вярно. Но пък си спомнете как Уигинс проследи непознатия
до хотела от една заложна къща на Бридж Лейн и спомена, че Рос
често е ходел там. Може би там ще открием „чичо“ му.

А какво място на неспазени обещания и изгубени надежди се оказа
тази заложна къща! Всяка социална класа, всяка професия и всяка
житейска история минаха пред очите ми, останки от толкова много
животи, приковани зад стъклото като пеперуди. Отгоре на ръждиви
вериги висеше дървен знак с три червени кръга на син фон - не
помръдваше на вятъра, сякаш за да натърти, че тук нищо никога няма
да помръдне, че когато собствениците предадат вещите си, никога
вече няма да ги видят. „Пари в замяна на посуда, бижута, дрехи и
каквато и да е собственост“, пишеше на обявлението под знака и бе
напълно вярно. Самият Ала - дин не се е натъквал на толкова
съкровища в пещерата на джина. Гранатови брошки и сребърни
часовници, порцеланови чаши и вази, стойки за писалки, лъжички за
чай и книги, всички тези неща деляха място по рафтовете с
извънредно причудливи предмети като войник с часовников
механизъм и препарирана сойка. Избродиран плат - от носни
кърпички до покривки за маса и ярко украсени постелки за легло, -
покриваше стените. Цяла армия фигурки за шах надзираваха бойно
поле от зелено сукно, изпъстрено с пръстени и гривни. Кой работник
се бе разделил с длетата и трионите си за бира и наденички през
уикенда? Кое момиченце е трябвало да живее без неделната си
рокличка, за да могат родителите й да сложат храна на масата?
Витрините не просто показваха човешкия упадък и само - унижение.
Те ги възхваляваха. И именно тук навярно бе дошъл Рос.



Виждал съм заложни къщи в Уестенд, където страничните входове
са обичайни, за да може клиентът да влезе незабелязан при желание,
но тук странични входове нямаше - хората край Бридж Лейн нямаха
угризения да влизат през предната врата. Тя беше отворена.

Последвах Холмс в тъмната вътрешност, където самотен мъж
седеше на табуретка и четеше книга, която държеше в едната си ръка,
а другата бе отпуснал на тезгяха и движеше пръсти, сякаш
преобръщаше в дланта си невидим предмет. Мъжът беше слабоват с
деликатен вид и изпито лице, около петдесетгодишен. Носеше
закопчана на врата риза, жилетка и шал. Изглеждаше тъй спретнат и
педантичен, че ми напомни за часовникар.

-  Как мога да съм ви от помощ, господа? - запита той, почти без да
отмества очи от страницата. Но явно беше успял да ни огледа, докато
сме влизали, защо - то продължи: - Струва ми се, че сте тук по
официална работа. От полицията ли сте? Ако да, не мога да ви
помогна. Не зная нищо за клиентите си. Навик ми е да не задавам
въпроси. Ако искате да ми оставите нещо, ще ви предложа
справедлива цена. В противен случай трябва да ви пожелая приятен
ден.



- Името ми е Шерлок Холмс.
- Детективът? Поласкан съм. И какво ви води тук, господин Холмс?

Може би нещо, свързано със златно колие, инкрустирано със сапфири
- хубаво бижу. Платих пет лири за него, а полицията го прибра, тъй че
нищо не спечелих. Пет паунда, а можеше да ми донесе два пъти
повече, ако клиентът не си го бе върнал. Но такъв е животът. Всички
сме на пътя към небитието, но някои изпреварват други.

Знаех, че поне за едно лъже. Колкото и да струваше колието на
господин Карстеърс, този мъж би дал на Рос едва няколко пенса за
него. Може би фардингите сред скритите пари бяха оттук.

- Не ни интересува колието - рече Холмс. - Нито пък човекът, който
го е донесъл.

- И още по - добре, защото мъжът, който го остави - някакъв
американец, - според полицията бил мъртъв.

- Интересува ни друг ваш клиент. Дете на име Рос.
- Чух, че и Рос преминал отвъд скръбния воал. Ще се съгласите, че е

истински малшанс две птичета да отлетят тъй бързо едно след друго.
- Наскоро сте му платили.
- Кой ви е казал това?
- Отричате ли?
- Нито го отричам, нито го потвърждавам. Само казвам, че съм зает

и много ще се радвам да си тръгнете.
- Как се казвате?
- Ръсел Джонсън.
- Добре, господин Джонсън. Ще ви направя предложение. Каквото

и да ви е донесъл Рос, ще го откупя за добри пари, но само при
условие, че сте честен с мен. Зная много неща за вас, господин
Джонсън, и ако опитате да ме излъжете, ще разбера, ще доведа с
полицията и ще взема каквото искам, а вие отново ще сте загубили
пари.

Джонсън се усмихна, ала ми се стори, че лицето му се изпълни с
меланхолия.

- Нищичко не знаете за мен, господин Холмс.
- Нима? Бих казал, че сте отраснали в богато семейство и имате

добро образование. Може ли сте да станете успешен пианист и
именно това е било желанието ви. Провалил ви е порок, навярно
хазарт, вероятно зарове. По - рано тази година сте били в затвора за



купуване на крадена стока, а надзирателите са ви считали за
проблемен. Прекарали сте там поне три месеца, но са ви пуснали през
октомври и оттогава работата ви върви добре.

Най - сетне Холмс успя да привлече напълно вниманието на
Джонсън.

- Кой ви разказа всичко това?
- Нямам нужда някой да ми го разказва, господин Джонсън. Всичко

е болезнено очевидно. А сега, ако обичате, отново ще задам въпроса
си. Какво ви донесе Рос?

Джонсън помисли и кимна бавно.
- Срещнах това момче преди два месеца - рече той. - Току - що

пристигнал в Лондон, настанил се в Кингс крос. Доведоха го няколко
други улични хлапета. Не помня почти нищо за него, освен че
изглеждаше добре хранен и по - добре облечен от останалите и
носеше джентълменски джобен часовник, несъмнено откраднат.
Дойде още няколко пъти, но така и не донесе нищо по - добро.

Джонсън отиде до един шкаф, потършува и извади обкован в злато
часовник на верижка.

- Ето го часовникът. Дадох на момчето само пет шилинга за него,
макар да струва поне десет лири. Предлагам ви го за сумата, за която
го купих аз.

- А в замяна?
- Кажете ми откъде знаете толкова за мен. Детектив сте, зная това,

ала няма да повярвам, че сте узнали толкова неща за мен само от тази
ни кратка среща.

- Толкова е просто, че когато го чуете, ще решите, че не сте се
спазарили добре.

- Но ако не ми кажете, ще си загубя съня.
- Добре, господин Джонсън. Образованието ви е явно от говора ви.

Забелязах и копието от писмата на Флобер до Жорж Санд, в оригинал,
което четяхте. Богатите семейства изискват от децата си да говорят
добър френски. Също така сте се упражнявали много часове на
пианото. Подобни пръсти лесно се познават. Това, че работите на
подобно място, предполага някакво бедствие в живота ви и
скоропостижната загуба на пари и статут. Няма толкова много начини
това да стане - алкохол, опиати, може би зле приключила сделка. Само
че говорите за шанс и наричате клиентите си „птички“, както често



биват наричани новаците в хазарта, тъй че ви поставих там. Имате и
нервен навик. Начинът, по който движете пръсти, предполага маса за
зарове.

- А присъдата?
- Подстригали са ви, както се казва, по териерски, което е

затворническа прическа, макар косата ви да е порасла достатъчно, за
да си ви пуснали преди около осем седмици - през септември. Цветът
на кожата ви го потвърждава. Миналият месец беше необичайно
топло и слънчево и личи, че тогава вече сте били на свобода. По
китките ви има белези от оковите, които сте носили в затвора и срещу
които сте се съпротивлявали. Квитанция за получаване на открадната
стока е най - очевидно нещо, за което биха могли да ви арестуват.
Колкото до това място, веднага става ясно, че сте отсъствали задълго -
по книгите, избелели на слънце, и по праха на лавиците. Ала
забелязвам и много предмети - например часовника, - по които прах
няма и вероятно са получени наскоро. Оттам и добрата търговия.

Джонсън му подаде часовника.
-  Благодаря ви, господин Холмс - отвърна. - Напълно сте прав за

всичко. Произлизам от добро семейство в Съсекс и хранех надежди да
стана пианист. Когато това не стана, се опитах да изградя кариера на
юрист и можех и да успея, но занаятът ми се стори ужасно
отегчителен. Тогава, една вечер, приятел ме представи на франко -
германския клуб на улица Шарлот. Едва ли знаете за него. Няма общо
с нищо френско, нито с германско - управителят е евреин. Е, в мига, в
който го видях - необозначената врата с малко прозорче, потъмнени
стъкла, тъмно стълбище, водещо нагоре към ярко осветените стаи -
бях обречен. Там бе вълнението, което така липсваше на живота ми.
Платих си абонамента и се запознах с бакарата, рулетката и разбира
се, със заровете. Открих, че едва дочаквам денят ми да свърши, за да
попадна в примамливите прегръдки на нощта. Имах нови приятели,
всичките - великолепни. Всички нямаха търпение да ме видят и
всички, разбира се, бяха служители на управителя, а работата им беше
да ме държат в играта. Понякога печелех. Най - често губех. Едната
нощ пет лири. На другата - десет. Да продължавам ли? Работех
невнимателно. Уволниха ме. С последните си спестявания се
установих тук, мислейки, че новата професия - независимо колко е
мерзка, - ще ме разсее от страстта ми. Никак дори! Все още се



връщам, нощ след нощ. Не мога да се спра и кой знае какво ми е
приготвило бъдещето? Срамувам се от мисълта за думите, които щяха
да изрекат родителите ми, ако можеха да ме видят. За щастие и
двамата починаха. Нямам жена и деца. Ако ме утешава нещо, то е, че
никой на този свят не го е грижа за мен. Съответно няма от какво да се
срамувам.



Холмс му плати и двамата се върнахме на Ьеикър стрийт. Ако обаче
съм си мислел, че с това приключва работата ни за деня, явно се бях
лъгал. Във файтона Холмс разгледа внимателно часовника: красив
предмет, със стрелка за секундите и бяла емайлирана повърхност.
Производителите бяха „Тушон и Ко. от Женева. Нямаше инициали или
друг надпис, но от обратната страна приятелят ми видя гравиран
образ: птица, кацнала на чифт кръстосани ключове.

- Семеен герб? - предположих.
- Уотсън, искрите от интелект - похвали ме той. - Точно това си

мисля и аз. И, надявам се, енциклопедията ми ще хвърли
допълнителна светлина върху него.

И наистина, на страниците й открихме, че гарван и два ключа е
гербът на фамилия Рейвъншоу, една от най - старите в кралството, с
вила в покрайнините на селцето Колн Сейнт Олдуин в Глостършир.
Лорд Реивъншоу, доскоро именит външен министър в настоящето
правителство, бе починал неотдавна на осемдесет и две години. Синът
му, почитаемият Алек Рейвъншоу, бе негов единствен наследник и
сега притежаваше и титлата, и семейните имоти. Холмс предложи
незабавно да тръгнем от Лондон, което донякъде ме ядоса, но твърде
добре го познавах и по - точно бях наясно с невротичната жилка в
характера му. Реших да не споря. Нито пък смятах да го оставя да
отиде сам. Всъщност, замисля ли се, като негов биограф бях усърден
поне колкото той като детектив. Навярно затова тъй добре се
погаждахме.



Имах време колкото да приготвя някои неща за пренощуване и по
залез - слънце вече се намирахме в приятна страноприемница, където
вечеряхме агнешко с ментова заливка и пинта14 доста добро бордо.
Позабравил съм за какво си говорихме тогава. Холмс ме попита за
работата ми и след това като че му обясних част от интересните
изследвания на Мечников в областта на клетъчната теория. Холмс
винаги се интересуваше активно от информация, свързана с медицина
и наука, макар че както съм споменавал и другаде, внимаваше да не
пълни ума си с неща без материална стойност. Небесата да пазят този,
който би се опитал да разговаря с него за политика и философия! И
десетгодишните деца знаеха повече от него. Едно мога да кажа за
онази вечер: в нито един момент не обсъждахме задачата, с която се
бяхме заели и макар времето да премина в общителната атмосфера,
която двамата винаги лесно поддържахме, ще ви кажа, че това бе
нарочно. Вътрешно той още беше смутен. Смъртта на Рос го глождеше
непрестанно.

Още преди да закуси, Холмс изпрати човек, който да отнесе
визитката му до Рейвъншоу хол с молба да ни приемат. Отговорът не
закъсня. Новият лорд Рейвъншоу имал работа, но с удоволствие щял
да ни приеме в десет. Когато местната църква извести уговорения час,
вече вървяхме по алеята на красивото елизабетинско имение от
котсуълски камък, обградено от ливади, които искряха от сутрешната
слана. Познайникът ни, гарванът с двата ключа, се виждаше до
главната порта и над предната врата. Идвахме пеша - разходката от
страноприемницата беше кратка и приятна, - но докато
приближавахме, забелязахме спрял файтон и в същия миг от къщата с
бърза стъпка излезе мъж, който се качи в него и затвори вратата след
себе си. Кочияшът изплющя с камшик и след миг вече трополеше
покрай нас. Аз обаче бях разпознал мъжа.

- Холмс! Познавам го!
- Несъмнено, Уотсън. Това беше господин Тобайъс Финч, нали?

Старши партньорът в галерията Карстеърс и Финч на Албърмарл
стрийт. Извънредно странно съвпадение, не мислите ли?

- Да, много странно.
- Трябва да подходим деликатно. Ако лорд Рейвън - шоу намира за

необходимо да продава наследствени ценности...
- А може би купува.



- И това е възможно.
Позвънихме и ни прие лакей, който ни поведе през предверието към

всекидневна с размери, подобаващи на титлата на собственика й.
Стените бяха отчасти облицовани с дърво, а над ламперията висяха
фамилни портрети. Таванът беше толкова нависоко, че никой
посетител не би посмял да повиши глас заради ехото. Двукрилите
прозорци гледаха към розовите градини, зад които имаше парк с
дивеч. Няколко столове и дивани бяха подредени около масивна
каменна камина, над която отново видяхме издълбания гарван, а
огънят беше разпален от все още сурови цепеници. Там заварихме
лорд Рейвъншоу, който стоеше и грееше ръцете си на пламъците.
Първото ми впечатление от този мъж не беше особено положително.
Имаше сребриста, сресана назад коса и грубо червендалесто лице.
Очите му бяха твърде изпъкнали и предположих, че е възможно да
има проблем с щитовидната жлеза. Носеше палто за яздене и кожени
ботуши, а под мишницата си бе втъкнал камшик за езда. Още преди да
се представим, ми се стори нетърпелив да се отърве от нас.



- Господин Шерлок Холмс - рече той. - Да, да. Мисля, че съм чувал
за вас. Детектив, нали? Не мога да си представя обстоятелствата,
които биха могли да ни срещнат.

- Струва ми се, че в мен има нещо, което е ваше, лорд Рейвъншоу.
Лордът не ни покани да седнем. Холмс извади часовника и го

поднесе на господаря на имението.
Рейвъншоу го пое. За миг го претегли в дланта си, сякаш се чудеше

дали е негов. Някак постепенно го разпозна. Явно се запита как Холмс
го е открил и остана доволен, че си го е върнал. Не продума, ала
всички тези емоции преминаха през лицето му и дори аз успях лесно
да ги разчета.

- Е, много съм ви задължен - каза най - сетне. - Много харесвам
този часовник. Подарък ми е от сестра ми. Не вярвах, че отново ще го
видя.

- Би ми било интересно да чуя как сте го загубили, лорд Рейвъншоу.
- Мога да ви споделя с подробности, господин Холмс. Случи се през

лятото в Лондон... Бях там на опера.
- Помните ли месеца?
- Юни. Докато слизах от каретата си, едно улично хлапе се блъсна в

мен. Не изглеждаше на повече от тринадесет. Отпърво не обърнах
внимание, ала по време на антракта потърсих часовника и разбира се
открих, че малкият ме е обрал.

- Часовникът е красив и очевидно е ценен за вас. Съобщихте ли на
полицията?



- Не разбирам напълно смисъла на разпита ви, господин Холмс.
Нещо повече - чувствам се изненадан, че човек с вашата репутация се
е главоболил да дойде чак от Лондон, за да ми го върне. Може би се
надявате на възнаграждение?

- Никак дори. Часовникът е част от по - мащабно разследване и
разчитах на помощта ви.

- Тогава се боя, че ще ви разочаровам. Не знам нищо повече. А за
самата кражба не съобщих, защо - то зная, че всеки ъгъл гъмжи от
джебчии и бандити, та се съмнявах полицията да съумее да стори
нещо. Защо да губя времето им? Много ви благодаря, че ми върнахте
часовника, господин Холмс, и с радост ще ви платя за транспорта и
отделеното време. Но просто ще трябва да ви пожелая приятен ден.

- Последен въпрос, лорд Рейвъншоу - невъзмутимо рече Холмс. - На
влизане видяхме един мъж, който си тръгваше. За съжаление го
изпуснахме на косъм. Чудя се дали правилно съм разпознал стария си
приятел, господин Тобайъс Финч?

- Приятел?
Явно Холмс беше предположил правилно, че на домакинът няма да

му стане приятно да го видят в компанията на човек, търгуващ с
произведения на изкуството.

- По - скоро познат.
- Е, щом питате, да, беше той. Не обсъждам с удоволствие семейни

дела, господин Холмс, но ако трябва да знаете - баща ми имаше
кошмарен вкус за изобразително изкуство и имам намерение да се
отърва от поне част от колекцията му. Водя разговори с няколко
лондонски галерии. Карстеърс и Финч са най - дискретни.



- А господин Финч споменавал ли ви е някога за Дома на
коприната?

Холмс зададе въпроса и последвалата тишина съвпадна с
изпукването на една от цепениците така, че то прозвуча почти като
пунктуационен знак.

- Казахте, че имате един въпрос, господин Холмс. Това е втори, а
достатъчно търпях, мисля, неуместните ви подпитвания. Да повикам
ли прислугата, или ще си тръгнете сами?

- Радвам се, че се срещнахме, лорд Рейвъншоу.
- Благодарен съм ви, че върнахте часовника ми, господин Холмс.
С радост излязох от стаята, понеже се чувствах почти приклещен от

цялото това богатство и власт. Кога - то пристъпихме на алеята и
закрачихме към портата, Холмс се изсмя леко.

- Ето ви поредната загадка, Уотсън.
- Наистина беше необичайно враждебен, Холмс.
- Имам предвид кражбата на часовника. Ако е бил откраднат през

юни, вината няма как да е на Рос, за - щото, доколкото знаем, тогава
още е учил в „Чорли Грейндж“. Обаче според Джоунс е бил заложен
преди няколко седмици, през октомври. Какво се е случило между
тези четири месеца? Ако го е откраднал Рос, защо го е пазил толкова
дълго?

Почти бяхме стигнали портата, когато над главите ни прелетя черна
птица, но не беше гарван, а врана. Проследих я с поглед и нещо ме
накара да се обърна към имението. Лорд Рейвъншоу ни наблюдаваше
зад един прозорец, с ръце на хълбоците, приковал върху нас кръглите
си изпъкнали очи. Може и да не съм видял добре, защото бяхме далеч,
но погледът му ми се стори изпълнен с омраза.
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Предупреждението
- Няма какво да се прави - рече Холмс и въздъхна с раздразнение. -

Ще трябва да повикаме Майкрофт.
За пръв път срещнах Майкрофт Холмс по времето, когато му се бе

наложило да потърси помощ от името на свой съсед, преводач от
гръцки, попаднал на двойка свирепи престъпници. Дотогава нямах
никаква представа, че Холмс има брат, по - голям от него със седем
години. Всъщност, никога не бях мислил за него като за човек, който
си има семейство. Може би е странно, че мъжът, когото имам причини
да смятам за свой най - близък приятел и в чиято компания съм
прекарал стотици часове, нито веднъж не ми е говорил за детството
си, за родителите си, за родното си място или за каквото и да било
преди живота си на Бейкър стрийт. Но такъв му беше характерът.
Никога не празнуваше рождения си ден и разбрах рождената му дата
едва когато прочетох некролога му. Веднъж ми спомена, че предците
му са били земевладелци, а един от роднините му бил известен
художник, ала като цяло предпочиташе да се преструва, че
семейството му никога не е съществувало - сякаш уникат като него би
могъл да се пръкне от нищото.

Откритието, че Холмс има брат, го приближи в съзнанието ми до
редиците на по - обикновените хора... Е, поне преди да срещна този
брат. В много отношения Майкрофт беше същият особняк: неженен,
без никакви връзки, и той живееше в свой малък свят, ограничен най -
вече до клуб „Диоген“ в Пал Мал, където ходеше всеки ден от пет без
петнадесет до осем вечерта. Мисля, че наблизо имаше апартамент
Както е добре известно, клуб „Диоген“ обслужваше най -
несоциалните и неклубни личности в града. Никой с никого не
разговаряше. Всъщност, разговорите дори не се позволяваха, освен в
Стаята на непознатите, а и там общуването никак не вървеше.
Спомням си една новина във вестника - как прислужникът на вратата
веднъж пожелал приятна вечер на един член и скоропостижно го
уволнили. Трапезарията притежаваше уюта и приветливостта на
трапистки манастир, но пък поне храната беше на високо ниво - в
клуба работеше прочут френски готвач. А това, че Майкрофт обичаше



храната, си личеше по твърде масивното му телосложение. Още го
виждам, натъпкан в стола си, с чаша бренди в едната ръка и с димяща
пура в другата. Срещите с него винаги ме смущаваха, защото понякога
успявах да зърна отражението на чертите на своя приятел:
светлосивите очи и острото изражение, но някак странно не на място,
пренесени върху тази оживяла планина от плът. А обърнеше ли след
това глава под определен ъгъл, ми ставаше чужд - типът човек, който
някак само с вида си предупреждаваше да стоиш далеч от него.
Понякога се питах какви ли са били двамата като момчета. Дали са се
спречквали, дали са чели рамо до рамо, дали са си подритвали топка?
Въображението ми изневеряваше, защото и двамата бяха пораснали
такива, че човек не можеше да си ги представи като деца.

Когато Холмс за пръв път ми спомена Майкрофт, ми каза, че е
одитор и работи за няколко държавни учреждения. Това обаче беше
само наполовина вярно - по - късно научих, че брат му е много по -
важен и влиятелен. Имам предвид, разбира се, приключението с
плановете Брус Партингтън, когато от адмиралтейството бяха
откраднати чертежите за свръхсекретна подводница. Възложиха на
Майкрофт да ги върне и тогава Холмс ми призна, че брат му е
жизненоважна фигура в правителствените ешелони, човек -
хранилище за тайни и непознати факти, при когото идваха хора от
всички служби, когато им трябваше информация. Холмс твърдеше, че
ако Майкрофт стане детектив, би могъл да му е равен или - и тук се
изумих - дори по - добър от него. Ала Майкрофт Холмс страдаше от
един особен недостатък на характера. Имаше у себе си жилка леност,
толкова дълбоко вкоренена, че би бил неспособен да разреши което и
да е престъпление, просто защото никога не би се заинтересувал от
него. Още е жив, между другото. Последно разбрах, че е получил
рицарско звание и е бил ректор на известен университет, ала вече е
пенсионер.



- В Лондон ли е? - попитах аз.
- Почти винаги е тук. Ще му съобщя, че възнамеряваме да посетим

клуба.
„Диоген“ беше сред по - малките клубове в Пал Мал, оформен като

венециански палат в готически стил, с богати барелефи по високите
прозорци и балюстрадите. Това правеше вътрешността доста мрачна.
Предният вход водеше до преддверие, чийто таван бе много високо и
всъщност представляваше покрива на сградата, на който имаше
стъклен купол - прозорец. Архитектът обаче беше претрупал
помещението с препалено много галерии, колони и стълбища и през
тях се процеждаше твърде малко светлина. На посетителите се
разрешаваше да стоят само на партера. Според правилата в два от
дните на седмицата гостите можеха да придружават някой член до
трапезарията на втория етаж, но през седемдесетте години откак
съществуваше клубът, това не се бе случвало никога Както винаги,
Майкрофт ни посрещна в Стаята на непознатите, с нейните дъбови
библиотеки, скърцащи под тежестта на всички книги, с
разнообразните мраморни бюстове, с изпъкналите навън прозорци,
гледащи към Пал Мал. Над камината висеше портрет на кралицата,
рисуван (така се мълвеше) от член на клуба, който показал
неуважението си към нея, като включил в картината бездомно куче и
картоф, въпреки че така и не разбрах какво означават те.



- Драги ми Шерлок! - възкликна Майкрофт, докато влизаше с
клатушкане. - Как си? Свалил си килограми, виждам. Но се радвам да
те видя отново здрав.

- А ти си се възстановил от грипа.
- Много леко боледуване. Прочетох с удоволствие монографията ти

за татуировките. Писал си я посред нощите, като че ли. Проблеми със
съня?

- Лятото беше неприятно горещо. Не си ми казвал, че си се сдобил с
папагал.

- Не съм, Шерлок. Заех го. Доктор Уотсън, приятно ми е да ви видя.
Макар за последно да видях съпругата ви преди седмица, надявам се
да е добре. Току - що сте се върнали от Глостършир.

- А ти от Франция - отвърна Холмс.
- Госпожа Хъдсън отсъствала ли е?
- Върна се миналата седмица. Имаш нова готвачка.
- Последната напусна.
- Заради папагала.
- Беше си нервна жена.
Разговорът протече толкова бързо, че се чувствах като зрител на

турнир по тенис. Майкрофт ни покани да седнем на един диван и се
настани на фотьойла срещу нас.



- С голямо съжаление научих за смъртта на Рос - рече той, рязко
добил сериозно изражение. - Знаеш, че съм те предупреждавал да не
използваш деца от улиците, Шерлок. Надявам се да не си го излагал
на опасност.

- Твърде рано е да съм сигурен. Прочете ли написаното във
вестниците?

- Разбира се. Лестрейд води разследването. Не е толкова лош. Само
че тази бяла панделка... Много ме смути. Бих казал, че в комбинация с
изключително болезненото и бавно убийство, платът е бил поставен
като предупреждение. Основният въпрос е дали е било
предупреждение към всички, или конкретно към теб.

- Преди седем седмици и аз получих подобна панделка.
Холмс носеше плика. Извади го и го подаде на брат си, който го

огледа.
- Пликът не ни казва много - рече той. - Някои го е набутал набързо

в пощенската ти кутия, защото край - чето е смачкано. Името ти е
написано от образован десничар. - Извади лентата. - Това е индийска
коприна. Несъмнено го знаеш. Била е на слънце, защото платът е
станал рехав. Дълга е точно девет инча, което интересно. Купена е от
галантерист и след това е срязана на две еднакво дълги парчета.
Макар единият край да изглежда срязан от професионалист с остри
ножици, другият е грубо разделен с нож. Не мога да добавя нищо
повече, Шерлок.

- Не очаквам повече, братко Майкрофт. Но се чудех дали можеш да
ми разтълкуваш значението на всичко това. Чувал ли си за място или
организация на име Дома на коприната?

 



Майкрофт поклати глава.
- Нищо не ми говори. Звучи като магазин. Всъщност, като се

замисля, май че си спомням, че в Единбург имаше шиваческо ателие
за господа, което носеше това име. Може би оттам е била купена
лентата?

- Не изглежда вероятно, предвид обстоятелствата. За пръв път ни го
спомена момиче, което вероятно е живяло от рождението си в
Лондон. Домът на коприната така я ужасяваше, че посегна на доктор
Уотсън и го рани с нож в гърдите.

- Божичко!
- Споменах за този Дом и на лорд Рейвъншоу...
- Синът на бившия външен министър?
- Същия. Реагира с безпокойство, струва ми се, макар да се постара

да го скрие.
- Е, мога да поразпитам. Дали ще ти е удобно да дойдеш отново

утре по същото време? Междувременно ще задържа това. - Той събра
бялата лента в пухкавата си длан.

Само че не трябваше да чакаме цяло денонощие за резултат от
запитванията на Майкрофт. Около десет часа на следващата сутрин
чухме тропота на приближаващи колела и Холмс, който тогава стоеше
на прозореца, погледна навън.

- Това е Майкрофт! - рече той.
Застанах до Холмс, докато долу на улицата кочияшът помагаше на

брат му да слезе. Веднага съобразих, че това е рядък случай, защото
Майкрофт никога досега не бе посещавал Бейкър стрийт и никога след
това не повтори. Самият Холмс мълчеше с много сериозно изражение,
от което догадих, че случаят трябва да е придобил твърде зловеща
окраска, за да предизвика толкова значимо събитие. Почакахме доста
преди Майкрофт да дойде в стаята. Предните стълби бяха тесни и
стръмни - двойно по - неподходящи за мъж с неговите размери.
Накрая се появи на прага, огледа се и седна на най - близкия стол.



- Тук ли живееш? - запита той.
Холмс кимна.
- Точно както си го представях. Дори разположението на огъня - ти

седиш отдясно, а Уотсън отляво, разбира се. Странно е, нали, как се
вписваме в тези шаблони, как пространството край нас ни определя.

- Да ти предложа чай?
- Не, Шерлок. Не възнамерявам да остана дълго. - Майкрофт извади

плика и му го подаде. - Това е твое. Връщам ти го със съвет, който
искрено се надявам да последваш.

- Моля, продължи.
- Нямам отговор на въпроса ти. Нямам никаква представа какво е

Домът на коприната и къде се намира. Повярвай ми, ще ми се да бе
другояче, защото тогава би бил по - склонен да приемеш думите ми.
Трябва незабавно да се откажеш от разследването. Не разпитвай
повече. Забрави за Дома на коприната, Шерлок. Никога повече не
изричай тези думи.

- Знаеш, че не мога да го сторя.
Познавам характера ти. Затова пресякох Лондон и дойдох при теб

на крака. Досетих се, че ако се опитам да те предупредя, ще
превърнеш случая в свой кръстоносен поход и се надявах идването ми
да подчертае сериозността на нещата. Бих могъл да почакам до
довечера, да те уведомя, че въпросите ми не са дали резултат, и да те
оставя да се занимаваш сам. Но не можех да сторя така, защото се
опасявам, че се поставяш в изключително сериозна опасност. И ти, и
доктор Уотсън. Нека разкажа какво се случи след срещата ни в клуб
„Диоген“ Потърсих един - двама свои познати в определени
правителствени служби. Бях предположил, че този Дом на коприната
представлява някаква криминална конспирация и исках да разбера
дали полицията или някои от тайните служби я разследват. Говорих с
хората, ала не можеха да ми помогнат. Така поне ми казаха. След това
обаче дойде много неприятна изненада. Когато тази сутрин излязох от
квартирата си, ме посрещна каляска, която ме откара в офис в
Уайтхол. Там се срещнах с мъж, когото нямам право да назова, но
чието име несъмнено ти е известно - той си сътрудничи тясно със
самия премиер. Трябва да добавя, че познавам добре тази личност и
никога не бих поставил под съмнение мъдростта и преценката му.
Никак не се зарадва да ме види и премина направо на въпроса: попита



ме защо съм разпитвал за Дома на коприната и с каква цел.
Поведението му, трябва да ти призная, Шерлок, беше необикновено
враждебно. Незабавно прецених, че не бива да споменавам името ти,
защото инак не аз, а друг би тропал на вратата ти. Но това може би
няма значение, защото родствената ни връзка е добре известна и е
възможно вече да те подозират. Така или иначе, казах му, че един от
информаторите ми го е споменал във връзка е убийство в Бърмондси и
това е събудило любопитството ми. Попита ме за името на
информатора и аз измислих нещо, опитвайки се да се престоря, че
въпросът е банален и че първоначалното ми запитване е било напълно
непринудено.

- Той като че ли се поуспокои, макар все така да претегляше думите
си много внимателно. Сподели ми, че Дома на коприната наистина се
разследва и поради това ненадейното ми запитване е било
пренасочено към него. Нещата били в деликатна фаза и всяка намеса
отвън можела да нанесе непоправими щети. Не повярвах и на дума от
това, но се престорих, че отстъпвам и изказах съжаление, че
случайното ми запитване е предизвикало такова безпокойство.
Поговорихме още няколко минути и след размяна на учтивости на
сбогуване и още едно мое извинение, че съм изгубил времето на
господина, се разделихме. Искам да кажа, Шерлок, че политици на
такова високо ниво умеят да казват много, без да издават почти нищо
и този мъж успя за кратката ни среща да ми предаде впечатлението,
което се опитвам да предам на теб. Трябва да оставиш този случай!
Смъртта на дете от улицата, колкото и да е трагична, е напълно
незначима, сравнена с голямата картина. Каквото и да е Домът на
коприната, това е въпрос от национално значение. Правителството е
наясно и се бори с проблема, а ти нямаш представа какви щети би
причинил и какъв скандал би предизвикал, ако продължиш да се
намесваш. Разбираш ли ме?

- Беше пределно ясен.



- А ще ме послушаш ли?



Холмс посегна за цигара. Подържа я, сякаш се чудеше дали да я
запали.

- Не мога да ти обещая това - рече той. - Макар да не се чувствам
отговорен за смъртта на детето, му дължа поне това - да изправя пред
правосъдието убиеца или убийците му. Възложих му само да
наблюдава един мъж в долнопробен хотел. Ако неумишлено съм го
въвлякъл в по - голяма неприятност, боя се, че нямам избор, освен да
продължа.

 



Реших, че ще кажеш това, Шерлок, и през думите ти прозира
благородството ти. Но нека добавя нещо. - Майкрофт се изправи. Явно
нямаше търпение да си ходи. - Ако не се вслушаш в съвета ми и
продължиш да разследваш - и ако попаднеш в беда, както вярвам, че
ще се случи - не може да идваш при мен. Нищо няма да мога да сторя.
Самият факт, че съм се издал, разпитвайки от твое име, означава, че
ръцете ми сега са вързани. Но те моля да помислиш пак. Това не ти е
някоя дребна полицейска главоблъсканица. Ако се на - бъркаш в
делата на не когото трябва, това може да е краят на кариерата ти... или
на нещо друго.

Нямаше за какво повече да разговаряме. И двамата братя го усетиха.
Майкрофт се поклони леко и си тръгна. Холмс се наведе над газовия
пламък на лампата и запали цигарата си.

- Е, Уотсън - възкликна. - Какво ще кажете за това?
- Искрено се надявам да помислите над думите на Майкрофт -

осмелих се да отвърна.
- Мислих вече.
- Точно от това се боях.
Холмс се засмя.
- Твърде добре ме познавате, друже. А сега трябва да ви оставя.

Имам задачи за вършене и трябва да побързам, ако искам да сваря
вечерния вестник.

Изфуча навън и ме остави с лошите ми предчувствия. Върна се по
обяд, ала не яде - сигурен знак, че е потънал в работа. Често го виждах
такъв. Напомняше ми на гонче, което търчи подир миризмата на
плячка - точно както едно животно може да посвети цялото си
съществуване на една дейност, така и Холмс позволяваше на
събитията да го погълнат тъй, че и пай - основните човешки нужди -
храна, вода, сън - оставаха на второ място. Вечерният вестник ми
разкри какво е сторил. Вътре беше поместил лична обява:



„20 лири срещу информация във връзка с Дома на коприната.
Поверителността е гарантирана. Адрес: Бейкър стрийт 221Б.“

- Холмс! - възкликнах аз. - Та вие сте сторили точно обратното на
предложеното от брат ви. Ако сте възнамерявали да продължавате
разследването, ви разбирам, но можехте поне да пазите дискретност.

- Дискретността няма да ни помогне, Уотсън. Трябва д& поемем
инициативата. Майкрофт обитава свят от тъмни стаички, пълни с
шепот. Е, да видим как ще реагират на малката ни провокация.

- Вярвате, че ще получите отговор?
- Времето ще покаже. Но вече поне имат визитката ни, тъй че и

нищо да не излезе, никой не е пострадал.
Това бяха думите му. Ала Холмс нямаше представа от типа хора, с

които си имаше работата, нито от нещата, които биха сторили, за да се
защитят. Навлизахме във водовъртеж от зло и болката, по възможно
най - лошия начин, щеше да споходи всички ни.
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Блугейт фийлдс
 
- Ха, Уотсън! Изглежда примамката ни, макар и хвърлена в мътни

води, ни е донесла улов!
Това възкликна Холмс една сутрин няколко дни по - късно, прибрал

дълбоко ръце в джобовете на халата си и загледан през прозореца.
Присъединих се към него незабавно и сведох поглед към Бейкър
стрийт, за да видя тълпите по двата тротоара.

- Кого имате предвид? - попитах.
- Не го ли виждате?
- Виждам мнозина.
- Да. Но в този студ малко хора стоят на място. Обаче един мъж

прави именно това. Ето там! Гледа в нашата посока.
Въпросният човек беше потънал в палтото и шала си. На главата си

бе захлупил мека черна шапка с широка периферия, а дланите си беше
скрил под мишниците, тъй че ако се изключеше очевидното, че той е
мъж и че като че ли бе закован на място, несигурен дали да продължи,
виждах твърде малко от него, за да му дам точно описание.

- Смятате, че е дошъл в отговор на обявата? - заинтригувах се аз.
- За втори път подминава входната врата - отвърна Холмс. - Първият

път беше преди петнадесетина минути, когато дойде откъм
метрополитена. Подмина ни, върна се и оттогава почти не е
помръднал. Иска да е сигурен, че никой не го наблюдава. А, реши се! -
Бяхме се дръпнали встрани от прозореца, за да не ни види и го
гледахме как прекосява улицата - Ще дойде всеки момент.



Холмс седна обратно в креслото си.
И наистина, вратата се отвори. Госпожа Хъдсън въведе посетителя

ни, който свали шапката, шала и палтото си и пред нас се разкри
странен на вид млад мъж, чието лице и снага излъчваха толкова
противоречия, че дори на Холмс би му било трудно да го разчете.
Казвам „млад мъж“, защото като че ли нямаше повече от тридесет, с
телосложението на боксьор, ала косата му оредяваше, кожата му беше
сива, а устните - напукани. Всичко това го състаряваше много.
Дрехите му бяха скъпи и шити според модата, но мърляви.
Изглеждаше притеснен от посещението си, но ни гледаше с почти
агресивната самоувереност на хищник. Стоях и го чаках да продума,
защото не можех да съм сигурен дали сме в присъствието на
аристократ, или на долен бандит.

- Моля, седнете - покани го Холмс с най - дружелюбен тон. -
Отдавна стоите навън и би било неприятно да се простудите. Желаете
ли горещ чай?

- По - скоро глътка ром - отвърна мъжът.
- Нямаме. А какво ще кажете за бренди? - Холмс ми кимна и аз

налях щедро количество в една чаша и го подадох на новодошлия. Той
я пресуши на един дъх. Руменината се върна на лицето му и той
седна.

- Благодаря. - Гласът му беше пресипнал, но изговорът му бе на
културен човек. - Идвам за възнаграждението. Не биваше да го правя.
Хората, с които си имам работа, биха ми прерязали гърлото, ако знаеха
къде съм, но истината е, че парите ми трябват. Двадесет лири за дълго
ще държат злото на разстояние и си струва да рискувам. У вас ли са?

 



- Ще ги имате, когато получим информацията ви - отвърна Холмс. -
Аз съм Шерлок Холмс. А вие...?

- Наричайте ме Хендерсън, което не е истинското ми име, но това
няма значение. Трябва да внимавам, господин Холмс. Пуснали сте
обява за информация относно Дома на коприната и от този миг
нататък навярно са започнали да ви наблюдават. Всеки пристигнал и
заминал си гост е бил отбелязан и може би някой ден ще поискат от
вас да дадете имената на всичките си посетители. Скрих лицето си,
преди да прекося прага ви. Разбирате, че трябва да сторя същото и с
идентичността си.

- При все това ще трябва да ни разкажете нещо за себе си, преди да
се разделя с каквато и да било сума. Вие сте учител, нали?

- Защо смятате така?
- По края на ревера ви има тебеширен прах, а от вътрешната стана

на средния ви пръст забелязвам петно от червено мастило.
Хендерсън - ако трябваше така да го наричаме, - се усмихна леко и

оголи потъмнели неравни зъби.
- Съжалявам, че трябва да ви поправя, но съм митнически чиновник

и работя на пристанището, въпреки че наистина маркирам пратките с
тебешир, преди да бъдат разтоварени и записвам цифрите в тефтера
си с червено мастило. Работех на митницата в Чатъм, но дойдох в
столицата преди две години. Реших, че смяната на обстановката ще е
благоприятна за кариерата ми, но всъщност почти ме съсипа. Какво
друго да ви кажа за себе си?... От Хемпшир съм, а родителите ми още
живеят там. Женен съм, но отдавна не съм виждал съпругата си. Аз
съм непрокопсаник, от най - лошите, и макар да обичам да обвинявам
другите за несполуките си, в крайна сметка зная, че всичко е мое дело.
Още по - лошо - няма връщане назад. Бих продал майка си за вашите
двадесет лири, господин Холмс. Нищо не бих отказал да сторя.



- И каква е причината за падението ви, господин Хендерсън?
- Може ли още една чаша бренди? - Налях му втора и този път я

повъртя в ръка, а преди да я изпие, рече: - Опиум. Това е тайната ми.
Пристрастен съм към опиума. Преди го взимах, защото ми харесваше.
Сега не мога да живея без него.

Той преглътна и продължи:
- Ето историята ми. Оставих съпругата си в Чатъм, докато се

установя, и наех квартира в Шадуел, за да съм близо до работата си.
Познавате ли района? Обитават го моряци, разбира се, както и докери,
китайци, индийци и негри. О, несъмнено мястото е цветисто и има
достатъчно изкушения - пъбове и танцувални салони, - за да разделят
всеки глупак с парите му. Бих могъл да ви кажа, че бях самотен и
страдах за семейството си. Или бих могъл да ви споделя, че бях твърде
глупав, за да прозра какво става. Какво значение има? Преди
дванадесет месеца платих първите си четири пенита за топчето кафяв
восък. Колко ниска ми се струваше цената тогава! Колко малко знаех!
Достави ми удоволствие отвъд всичко, което бях преживявал. Сякаш
преди това не бях живял. Повторих, разбира се. Първо след месец,
после след седмица, внезапно започнах всеки ден и скоро чувствах
нужда да съм там през час. Не можех вече да мисля за работата си.
Грешах и изпадах в необуздана ярост, когато ме критикуваха.
Истинските ми приятели ме загърбиха. Лъжливите ме насърчаваха да
пуша още и още. Не след дълго работодателите ми разпознаха
състоянието ми и заплашиха да ме уволнят, но вече не ме
интересуваше. Желанието за опиум изпълва всеки мой буден миг, дори
в момента. От три дни не съм пушил. Дайте ми възнаграждението, за
да се изгубя отново в мъглите на забвението.



Наблюдавах мъжа с ужас и жалост. Но все пак някаква част от него
презираше моето съчувствие и като че изпитваше гордост от това, в
което се беше превърнал. Хендерсън беше болен. Унищожаваше се
бавно и отвътре.

Холмс също беше мрачен.
- Мястото, от което вземате опиума... То ли е Домът на коприната? -

запита го той.
Хендерсън се засмя.
- Наистина ли мислите, че бих се страхувал толкова и бих взел

такива предпазни мерки, ако Домът на коприната беше просто
опиумно свърталище? - извика той. - Знаете ли колко такива има в
Шадуел и Лаймхаус? По - малко, отколкото преди десет години,
доколкото знам. Но още можеш да застанеш на кръстопътя и да се
озовеш на подобно място, без значение в коя посока си тръгнал. Мот,
Мама Абдула, Криър и Яхи. Чувал съм, че можеш да си купиш опиум
в публичните домове на Хеймаркет и площад Лестър.

- Какво е тогава?
- Парите!
Холмс се поколеба, ала му подаде четири банкноти от по пет лири.

Хендерсън ги грабна и ги погали. Очите му се изцъклиха, когато
стаеното в него чудовище - страстта към наркотика, надигна глава.

- Откъде мислите, че идва опиумът в Лондон, Ливърпул, Портсмут
и всички останали пристанища в Англия? А и в Шотландия и
Ирландия, също така? При кого отиват Криър и Яхи, когато започне "и
им се изчерпва стоката? Кой е в центъра на паяжината, оплела цялата
страна? Ето го отговорът на въпроса ви, господин Холмс. Всички
отиват в Дома на коприната! Домът на коприната е криминална
организация, която работи в огромни мащаби и се мълви - само се
мълви, - че има приятели на най - високи позиции, че е увила пипала
около министри и полицейски офицери. Говорим за внос и износ, ако
щете, но той струва много хиляди лири годишно. Опиумът пристига
от изток. Пренася се до централното хранилище и оттам се
преразпределя на много по - висока от първоначалната цена.



- Къде се намира?
- В Лондон. Не знам къде точно.
- Кой го управлява?
- Не мога да кажа. Нямам представа.
- Тогава почти с нищо не сте ни помогнали, господин Хендерсън.

Как да сме сигурни, че не ни лъжете? Защото мога да го докажа. - Той
се изкашля неприятно и си спомних, че напуканите устни и
пресъхналата уста са симптоми на дългогодишна употреба. - Отдавна
съм клиент на Криър. Декорирано е по китайски, с ветрила и гоблени,
а понякога съм виждал там ориенталци, свити на пода. Само че
собственикът е англичанин като вас и мен и е най - свирепият и
неумолим човек, когото бихте могли да срещнете. Черни очи и глава
като оголен череп. О, усмихва се и те нарича свой приятел, когато
имаш четири пенита, но поискаш ли му услуга, раздразниш ли го и ще
нареди да те пребият и изхвърлят в канавката, без да се замисли.
Въпреки това се разбирахме добре. Не ме питайте защо. Има малък
офис встрани от главното помещение и понякога ме канеше да
попушим - тютюн, не опиум. Обича да слуша истории за живота на
пристанището. Веднъж, докато седяхме заедно, за пръв чух за Дома на
коприната. Използваше момчета да прибират стоката и да му търсят
клиенти в дъскорезниците и въглищните складове...



- Момчета? - прекъснах го. - Виждали ли сте някое от тях? Едно от
тях Рос ли се казваше?

- Нямат имена и не разговарям с тях. Изслушайте ме! Бях там преди
няколко седмици и влезе едно от момчетата, очевидно закъсняло.
Криър беше пил и не беше благоразположен. Сграбчи хлапето, удари
го и го събори на земята. „Къде беше?“ запита го. „Дома на
коприната,“ каза момчето. „Какво имаш за мен?“ Момчето му подаде
колет и се изниза от стаята. „Какво е Домът на коприната?“ попитах.
Тогава Криър ми каза това, което разказах на вас. Уискито му бе
развързало езика, но след това осъзна какво е сторил и нещата
внезапно станаха грозни. Отвори малък скрин зад бюрото си и
ненадейно към лицето ми сочеше дулото на пистолет. „Защо ти е да
знаеш, а?“ извика. „Защо ме подпитваш?“ Стреснах се и го уверих, че
въпросът изобщо не ме интересува и че просто си говоря. Предупреди
ме, че няма нищо просто и че ако повторя и дума от казаното, ще
вадят останките ми от Темза. Ако не ме убиел той, щели да ме убият
те. След това като че ли помисли пак. Свали пистолета и когато
отново продума, ми каза по - тихо: „Не плащай тази вечер. Ти си
добър клиент. Добре се познаваме двамата. Трябва да се грижим за
теб. Забрави, че съм казал нещо и никога повече не споменавай
темата. Чуваш ли?“ И това беше. Почти забравих за случката, но
обявата ви ми го припомни. Ако разбере, че съм дошъл, със сигурност
би си спазил обещанието. Но ако търсите Дома на коприната, трябва
да започнете от офиса му - той може да ви заведе там.

- Къде се намира?
- В Блугейт фийлдс. Самата къща е на ъгъла на Милуърд стрийт -

ниска, неугледна постройка с червен фенер на прага.
- Там ли ще сте тази вечер?
- Там съм всяка вечер и благодарение на щедростта ви ще съм там

още много нощи.
- Този Криър излиза ли от офиса си?
- Често. Бърлогата е тясна и пълна с дим. Излиза за глътка въздух.
- Тогава може би ще ме видите отново довечера. Ако всичко върви

добре и открия каквото търся, ще удвоя наградата ви.
- Не казвайте, че ме познавате. Дори не поглеждайте към мен. Не

очаквайте още помощ, ако нещата се объркат.
- Разбирам.



- Тогава ви желая успех, господин Холмс. За мое добро, не за ваше.
Изчакахме Хендерсън да си тръгне и след това Холмс се обърна към

мен с блеснали очи.
- Опиумно свърталище! Което работи с Дома на коприната. Какво

мислите, Уотсън?
- Никак не ми се нрави, Холмс. Мисля, че трябва да страните от

подобни места.
- Пфу! Вярвам, че мога да се грижа за себе си. - Холмс отиде до

бюрото си, отвори чекмедже и извади пистолет. - Ще отида въоръжен.
- Тогава ще дойда с вас.
- Драги ми Уотсън, не бих могъл да го позволя. Колкото и да съм ви

признателен, че мислите за мен, рамо до рамо двамата с вас никак
няма да приличаме на нормални купувачи на опиум насред
четвъртъка в Източен Лондон.

- При все това, Холмс, настоявам. Ще остана отвън, ако желаете. Ще
намерим удобно място, където да чакам. Ако имате нужда от помощ,
един изстрел ще ме призове. Криър може да има биячи. А и може ли
да сме сигурни, че Хендерсън няма да ни предаде?

- Имате право. Добре тогава. Къде е револверът ви?
- Не го нося.
- Нищо. Имам друг. - Холмс се усмихна с наслада. - Довечера ще

отидем на гости на Криър и ще видим каквото ще видим.
 
* *

Същата нощ отново падна мъгла, най - гъстата за месеца. Бих
накарал Холмс да отложи визитата си до Блугейт фийлдс, ако смятах,
че ще има ефект, но по бледото му изпито лице личеше, че няма да се
отклони от предначертания си път. Макар да не ми бе споделял
подробности, знаех, че смъртта на Рос го принуждаваше да действа.
Докато се смяташе за отговорен поне отчасти за случилото се, нямаше
да има мира и щеше да загърбва с охота всяка мисъл за собствената си
безопасност.

И все пак колко потиснат се чувствах, когато файтонът ни остави на
една алея в Лаймхаус. Мъглата, плътна и жълтеникава, се стелеше по
улиците и умъртвяваше пейзажа. Изглеждаше зла, подобна на някой
ловуващ хищник, а ние сякаш доброволно се бяхме устремили към
зейналата й паст. Преминахме по алеята, притиснати в капан между



червените тухлени стени на сградите, от които се стичаше влага, а те
се издигаха така високо, че единствено слабата сребриста светлина на
луната напомняше за небето.



В началото чувахме само стъпките си, но след това алеята се
разшири и от различни посоки заехтяха цвилене на коне, боботене на
парен двигател, звук на течаща вода и пронизителният рев на
неспокойно бебе... Всички тия шумове сложиха очертания на
неясното ни обкръжение. Намирахме се до канал. Плъх или някакво
друго създание изтопурка пред нас, плъзна се от ръба на пътечката и
пльосна в черната вода. Излая куче. Подминахме шлеп, завързан от
едната ни страна. Парченца светлина проблясваха зад завесите на
прозорците, а от комина се вдигаше дим. По - нататък, в един сух док,
едва се виждаха скупчените кораби, увиснали като праисторически
скелети, а от тях на свой ред висяха въжета и такелажи в очакване на
предстоящия ремонт. Свърнахме зад един ъгъл и всичко това
моментално бе погълнато от мъглата, която се спусна като покров зад
нас, тъй че когато се обърнах, сякаш се бяхме появили от нищото.
Пред нас също нямаше нищо и ако след следващата стъпка ни
очакваше ръбът на света, не бихме могли да го знаем. Тогава обаче
чухме някой да подрънква някаква мелодия на пиано. Ненадейно пред
нас се зададе жена и зърнах сбръчкано лице, ужасяващо нацапано е
грим, а на главата - безвкусна шапка и шал с пера. Улових парфюма й,
който ми напомни на гниещи във вазата си цветя. Изсмя се и изчезна.
И най - сетне видях пред нас светлини - прозорците на кръчма. Оттам
идеше музиката.

Наричаше се „Розата и короната“. Името се разчиташе едва когато
човек застанеше под табелата. Зданието беше донякъде странно,
направено от тухли, закрепени с дървени талпи. Изглеждаше сякаш
всеки миг ще рухне. Нито един от прозорците не беше съвсем равен, а
за да минем през вратата се налагаше да се наведем.

- Тук сме, Уотсън - прошепна Холмс и дъхът му се превърна в пара
пред устата му. Посочи с пръст. - Това е Милуърд стрийт и
предполагам, че онова е бърлогата на Криър. Ето я червената светлина
пред входа.

- Холмс, за последен път ви моля да ви придружа.
- Не, не. По - добре да останете отвън, защото ако се окаже, че ме

очакват, ще сте в по - добра позиция да ми се притечете на помощ.
- Смятате, че Хендерсън ви лъже?
- Историята му звучеше недостоверна във всеки аспект.
- Тогава, Холмс, за Бога...



- Не мога да съм напълно сигурен, Уотсън, не и преди да вляза.
Възможно е Хендерсън да е казал истината. Но ако е капан, ще стъпим
в него и ще видим какво ще последва. - Отворих уста да възразя, ала
той продължи: - Докоснали сме се до нещо много голямо, друже. Това
е изключително своеобразен случай и няма да се доберем до края му,
ако не рискуваме. Изчакайте ме един час. Предлагам да се възползвате
от каквито удобства може да ви предложи това заведение. Ако не съм
се появил дотогава, последвайте ме, но внимавайте много. А ако чуете
стрелба, идвайте начаса.



- Както кажете, Холмс.
Изпроводих го, изпълнен с опасения. Прекоси улицата и за миг

изчезна от погледа ми, а мъглата и мракът го погълнаха. Показа се от
другата страна, очертан в бледочервеното зарево. В далечината удари
часовник. Единадесет удара. Преди първият звън да заглъхне, Холмс
беше изчезнал.

Дори с дебелото ми палто ми беше твърде студено, за да стоя навън
цял час, а и не се чувствах добре на улицата посред нощ, особено в
квартал, в който почти всички обитатели бяха престъпници. Отворих
вратата на „Розата и короната“ и се озовах в една - единствена стая,
разполовена от тесен бар, по чиято дължина се виждаха кранове за
бира с дръжки от изрисуван порцелан и два рафта с подредени
бутилки. За моя изненада двадесетина души се бяха осмелили да
излязат в това време, за да се съберат тук. Бяха се сбутали по масите,
играеха карти, пиеха и пушеха. Дим от цигари и лули насищаше
въздуха, а сред тях си пробиваше път и торфената миризма на
очуканата чугунена печка в ъгъла. С изключение на няколкото свещи
това беше единственият източник на светлина в помещението, само че
ефектът беше почти обратен, защото когато се вгледах в червенината
зад дебелото стъкло изпитах усещането, че огънят някак всмуква
светлината и я изплюва през комина като черен дим и пепел в нощта.

До вратата една жена седеше пред вехто пиано и вяло натискаше
клавишите. Точно тази мелодия дочух отвън.

Прекосих помещението до бара, където старец с изцяло сива коса и
пердета на двете очи ми наля халба бира за няколко пенита. Застанах в
очакване без да пия и се опитвах да не обръщам внимание на
страховитите сценарии във въображението си, да не мисля за Холмс.
Повечето мъже край мен бяха моряци и докери, мнозина чужденци -
испанци или малтийци. Нито един не ми обърна внимание и това ме
радваше. Всъщност, почти не говореха и помежду си, а единственият
звук в помещението идваше от картоиграчите. Стенният часовник
като че ли отмерваше всяка минута преднамерено бавно и не
спазваше законите на времето. Често съм чакал, с Холмс или сам, да
се покаже злодеят - дали в тресавищата край Баскервил хол, на
бреговете на Темза, или в градините на много домове в предградията.
Ала никога няма да забравя петдесетминутното бдение, което
изтърпях в тази тясна стаичка с непрестанното пляс, пляс, пляс на



картите и фалшивата мелодия на пианото, с тъмните лица, вперили
погледи в чашите си, сякаш можеха да открият там отговорите на
загадката на живота.

Знам, че чаках петдесет минути, защото точно в дванадесет без
десет, сред нощното безмълвие отекнаха два изстрела и почти веднага
след това - писъкът на полицейска свирка и тревожни викове.
Незабавно блъснах вратата и изскочих на улицата, бесен на себе си, че
изобщо съм позволил на Холмс да ме убеди да участвам в това. Не се
съмнявах, че е стрелял той, но дали за да ме предупреди, или за да се
защити? Мъглата се беше поразсеяла и аз се втурнах през улицата към
входа на Криър. Натиснах бравата. Вратата бе отключена. Извадих
пистолета от джоба си и нахлух.

Сухата задушлива миризма на опиума се вряза в ноздрите ми и
незабавно раздразни очите ми, а главата рязко ме заболя, толкова, че
не исках да дишам, за да не попадна в плен на наркотика. Намирах се
в усойно мрачно помещение, украсено по китайски маниер - с
изрисувани черги, червени висящи лампи и копринени драперии,
точно както го бе описал Хендерсън. Той обаче не се виждаше. По
матраците лежаха четирима мъже с подноси и лампи за опиум на
ниски маси пред тях. Трима бяха в безсъзнание и можеха като нищо и
да са мъртви. Последният подпираше брадичка е дланта си и ме
гледаше разфокусирано. Един от матраците беше незает.



Към мен се завтече един мъж и се досетих, че навярно е Криър -
напълно плешив, блед като лист хартия, с кожа толкова опъната върху
костите, че с черните си хлътнали очи главата му приличаше на
оголен череп. Канеше се да каже нещо, но видя револвера ми и се
поотдръпна.

- Къде е той? - попитах го.
- Кой?
- Знаете за кого говоря.
Зад него, в края на стаята, се виждаше отворена врата, която водеше

към коридор, осветен от газова лампа. Без да обръщам внимание на
Криър и нетърпелив да се измъкна от това ужасно място, го избутах и
продължих напред. Един от окаяниците на матраците ми изломоти
нещо и протегна ръка за просия, но не му обърнах внимание. В края
на коридора имаше втора врата и, понеже бе невъзможно Холмс да е
излязъл отпред, трябваше да е минал оттук. Отворих я и ме обгърна
студеният нощен въздух. Намирах се зад сградата. Чух още викове,
трополенето на кон и карета и нов писък на полицейска свирка. Вече
се досещах, че са ме измамили и че всичко се е объркало. Но нямах
представа какво да очаквам. Къде беше Холмс? И дали не беше ранен?



Затичах се по една тясна уличка, минах под някаква арка, завих зад
един ъгъл и спрях в заден двор. Там се тълпяха хора. Откъде ли се
бяха взели по това време на нощта? Видях мъж в официално облекло,
полицейски офицер и още двамина. Зяпаха застинала сцена пред себе
си, ала никой не помръдваше и не смееше да поеме инициативата. С
бутане се добрах до тях. Никога няма да забравя видяното.

Видях две фигури. Едната беше младо момиче, което незабавно
разпознах по съвършено понятна причина - именно тя се опита да ме
убие едва няколко дни по - рано. Оказа се Сали Диксън, по - голямата
сестра на Рос, която работеше в „Торба пирони“. Беше застреляна два
пъти - в гръдния кош и в главата. Лежеше на калдъръма в локва, която
изглеждаше черна в мрака, но знаех, че е кръв. Познах, разбира се, и
мъжа, проснат в безсъзнание пред нея с изпъната ръка, стиснала
оръжието на убийството.

Той беше Шерлок Холмс.
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Никога не забравих тази нощ и последвалите събития.
Седя тук, двадесет и пет години по - късно, а всяка подробност е

запечатана в съзнанието ми, макар понякога да трябва да се взирам в
изкривяващото образа стъкло на времето, за да си припомня чертите
на приятели и врагове, ала само трябва да премигна и те отново са
пред мен: Харимън, Криър, Аклънд и дори полицая... как се казваше?
Пъркинс! Истината е, че с Холмс имахме много приключения и често
го виждах затънал до гуша. Понякога съм си мислел, че е мъртъв. Едва
седмица по - рано го наблюдавах, докато безпомощно бълнуваше,
ужким жертва на екзотична болест от Суматра. Или пък онзи път,
когато на залива Полду край Корнуол, където ако не го бях изнесъл от
стаята, той несъмнено щеше да се предаде на лудостта и
самоунищожението. Спомням си нашето бдение в Съри, когато
смъртоносната блатна пепелянка изпълзя от мрака. А как бих могъл
да завърша списъка, без да си припомня пълното отчаяние и чувството
за празнота, които изпитах, когато се върнах сам от водопада
Райхенбах? Ала всички бледнеят пред онази нощ в Блугейт фийлдс.
Горкият Холмс. Виждам го и досега как идва в съзнание, обграден,
арестуван, без да може да обясни на себе си или на другите какво се е
случило току - що. Той сам избра да влезе умишлено в капан, а сега
береше плодовете на злощастното си решение.



Беше пристигнал полицай. Не знаех откъде. Мъжът беше млад и
нервен, но се справяше с работата си с похвална ефикасност. Първо
провери дали момичето е мъртво, а след това се обърна към моя
другap. Холмс изглеждаше кошмарно - още по - блед от обикновено и
макар да бе отворил очи, сякаш не виждаше ясно... не успя да
разпознае дори мен. Тълпата никак не помагаше и отново се запитах
кои са и защо са избрали точно тази нощ да се съберат на едно място.
Две бяха жени, подобни на ужасяващата старица, която ни подмина
край канала, още двама - моряци, подпрени един на друг и смърдящи
на бира. Имаше и негър, който зяпаше ококорен. До него стояха двама
от моите малтийски другари по чаша от „Розата и короната“. Появиха
се дори няколко деца, опърпани и босоноги, и загледаха
представлението, сякаш беше специално за тях, Докато възприемах
всичко това, един висок мъж, червендалест и добре облечен, извика и
направи жест с бастуна си.

- Приберете го, господин полицай! Видях как застреля момичето.
Със собствените си очи го видях. - Плътният му шотландски акцент
звучеше не на място, сякаш в пиесата се бе намъкнал и неканен член
на публиката. - Бог да я благослови, горката. Уби я хладнокръвно.

- Кой сте вие? - попита го полицаят.
- Томас Аклънд. Тъкмо се прибирах. Видях точно какво стана.
Не можех повече да стоя като зрител. Добрах се до зашеметения си

другар си и приклекнах.
- Холмс! Холмс, чувате ли ме? За Бога, кажете ми какво стана.
Той обаче още не можеше да пророни и дума, а полицаят вече

оглеждаше и мен.



- Познавате ли този мъж? - запита ме.
- Да, разбира се. Той е Шерлок Холмс.
- А вие?
- Казвам се Джон Уотсън и съм лекар. Трябва да ми позволите да се

погрижа за него. Колкото и черно - бели да изглеждат фактите,
уверявам ви, че е напълно невинен.

- Това не е вярно. Видях да застрелва момичето. Със собствената си
ръка изстреля куршума. - Аклънд пристъпи напред. - И аз съм лекар и
мога незабавно да ви кажа, че този мъж е под въздействието на опиум.
Видно е от очите му и дъха му, тъй че не търсете друг мотив за това
ужасно и безсмислено престъпление.

Прав ли беше? Холмс лежеше и не можеше да продума. Определено
беше под влиянието на някакъв наркотик и предвид, че бе прекарал
последния час при Криър, нямаше смисъл да се предполага, че
причината е друга, освен опиума, както бе казал и Аклънд. Ала нещо
у диагнозата ме обърка. Вгледах се в очите на Холмс и макар да бе
сигурно, че зениците му са разширени, нямаше ги грозните точици
светлина, които очаквах да намеря. Напипах пулса му и ми се стори
твърде бавен, което ме наведе на мисълта, че току - що е бил събуден
от дълбок сън и не прилича на човек, който е в състояние да застреля
някого. А и кога опиумът е причинявал подобни изстъпления? Сред
ефектите му са еуфория, пълно отпускане, липса на физическа болка.
Никога не съм чувал някой да извършва престъпления под влиянието
му и дори Холмс да е бил в плен на тежка параноя, какъв възможен
мотив би хрумнал на обърканото му съзнание, та да убие човека,
когото той нямаше търпение да намери и да защити? А тя пък как се
беше озовала тук? И най - сетне, съмнявах се, че Холмс би бил
способен да стреля точно под влиянието на опиум. Би му било трудно
дори да държи пистолета. Излагам всичко това, сякаш съм имал време
да помисля над доказателствата, но всъщност ми отне не повече от
секунда - две благодарение на дългата ми медицинска подготовка и
дългото ми познанство с обвинения.



- Вие ли придружихте този човек дотук? - запита полицаят.
- Да. Разделихме се за кратко. Бях в „Розата и короната“.
- А той?
- Той... - Спрях. Единственото нещо, което не можех да разкрил,

беше мястото, където бе отишъл Холмс. - Приятелят ми е прочут
детектив и провеждаше разследване. Проверете в Скотланд ярд, добре
го познават. Потърсете инспектор Лестрейд, който ще гарантира за
него. Колкото и зле да изглежда, трябва да има друго обяснение.

- Няма друго обяснение - намеси се доктор Аклънд. - Появи се иззад
онзи ъгъл. Клатушкаше се. Извади пистолет и я застреля.

- Има кръв по дрехите - съгласи се полицаят, макар и с неохота. -
Очевидно е бил близо до нея, когато е била убита. Дойдох в двора и
нямаше друг.

- Видяхте ли да стреля? - попитах.
- Не. Но пристигнах мигове след това. Никой не избяга от

местопрестъплението.
- Той го направи! - извика някой от тълпата и последва шепот на

съгласие, подхванат от децата, очевидно във възторг от участието си в
спектакъла.

- Холмс! - извиках, паднах на колене и се опитах да подпра главата
му в скута си. - Можеш ли да ми кажеш какво се е случило тук?



Холмс не отвърна и след малко усетих, че към шотландския лекар се
е присъединил друг мъж и се е надвесил над мен.

- Бихте ли станали, ако обичате - рече той с глас, студен като самата
нощ.

- Този мъж е мой приятел - опитах се да обясня.
- А това е местопрестъпление, в което нямате право да пречите.

Станете и се отдръпнете. Благодаря. Сега, ако някой е видял нещо, да
си даде името и адреса на полицая. В противен случай се разотивайте.
Вие, деца, изчезвайте оттук, преди да арестувам всички ви. Полицай?
Как се казвате? Пъркинс! Вие ли командвате тук?

- Да, сър.
- Това е вашият район?
- Да, сър.
- Е, като че ли сте свършили относително добра работа. Бихте ли ми

казали какво сте видели, както и това, което знаете? Карайте по -
кратко. Безумно студена нощ е и колкото по - бързо приключим,
толкова по - скоро ще сме си в леглата.

Мъжът мълчаливо изслуша думите на полицая, които не добавиха
много повече към това, което вече бе казано. Кимна.

- Добре, полицай Пъркинс. Наглеждайте тези хора. Запишете
подробностите в тефтера си. Аз поемам оттук нататък.

Още не съм описал новодошлия и ми е трудно да го сторя дори сега,
защото той бе един от най - влечугоподобните мъже, които някога съм
срещал - очи, твърде малки за лицето му, с тънки устни и кожа толкова
гладка, че чертите му почти се размазваха.

Най - забележителната част от външния му вид обаче бе гъстата
грива от неестествено бяла коса: напълно безцветна, сякаш по
рождение. Не че беше възрастен - едва ли имаше повече от тридесет и
пет. Косата беше в пълен контраст с облеклото му - черно палто,
черни ръкавици и черен шал. Макар да не бе едър, излъчването, дори
арогантността, струяща от него, се подсилваха от начина, по който
пое контрол над ситуацията. Говореше тихо, но гласът му режеше и не
оставяше съмнение, че е свикнал да му се подчиняват. Но тази му
отчужденост, отказът му да реагира с каквато и да било емоция на
всичко и всеки около себе си, бяха нещата, които най - много ме
обезпокоиха. Това ми напомни змия. От мига, когато говорих с него за
пръв път, го почувствах как се увива край мен. Беше от онези хора,



които гледат през теб или зад теб, но никога не те поглеждат в очите.
Никога не бях срещал толкова овладян човек, живеещ в свят, където
останалите от нас са просто натрапници и им е забранено да го
доближават.

- Значи се казвате доктор Уотсън? - обърна се той към мен.
- Да.
- А това е Шерлок Холмс! Е, доста се съмнявам, че ще прочетем за

тази случка в някоя от всеизвестните ви хроники, нали така, освен ако
не я озаглавите „Приключението на наркомана - психопат“. Значи
колегата ви е бил в Криър тази вечер?

- По разследване.
- Изглежда е разследвал с лула и игла. Доста необичаен метод на

детективска работа. Е, доктор Уотсън, можете да си вървите. Няма
какво повече да сторите тази вечер. Ама каква работа само! Момичето
едва ли е на повече от седемнадесет години.

- Казва се Сади Диксън. Работеше в кръчмата „Торба пирони“ в
Шордич.

- Значи нападателят й я е познавал?
- Господин Холмс не е нападателят й!
- Така бихте искали да си мислим. За нещастие имаме свидетели с

друга гледна точка. - Той хвърли поглед към шотландеца. - Вие лекар
ли сте?

- Да, сър.
- И видяхте какво се случи тук?
- Вече дадох показания на полицая. Момичето просеше на улицата.

Този мъж дойде от онази сграда там. Помислих, че е смъртно пиян.
Последва момичето на площада и я уби с револвер. Просто е.

- Според вас господин Холмс достатъчно добре ли е, за да дойде с
мен до полицейската станция в Холбърн?

- Не може да върви. Но не виждам защо да не пътува във файтон.
- Вече е на път. - Белокосият, който още не ми се бе представил,

бавно закрачи към все още лежащия на земята Холмс, който
започваше да идва в съзнание и се опитваше да си възстанови и
присъствието на духа.

- Чувате ли ме, господин Холмс?
- Да.



- Казвам се инспектор Харимън. Арестувам ви за убийството на
тази млада жена, Сали Диксън. Не сте длъжен да говорите, освен ако
не искате, но каквото и да кажете, ще го запиша и след това може да
се използва като доказателство срещу вас. Разбирате ли ме?

- Това е чудовищно! - извиках. - Казвам ви, че Шерлок Холмс няма
нищо общо с това престъпление. Свидетелят ви лъже. Това е заговор...

- Ако не желаете да ви арестувам за възпрепятстване, а след това да
ви съдят за клевета, предлагам благоразумно да замълчите. Ще
получите шанс да се изкажете, когато стигнем до съда.
Междувременно ще ви помоля да се отдръпнете и да ме оставите да
си свърша работата.

- Нима нямате представа кой е този мъж и в каква степен полицията
в този град, а и в цялата страна, са му задължени?

- Знам отлично кой е и не бих казал, че това има значение за
настоящата ситуация. Имаме мъртво момиче. Оръжието на
убийството е в ръката му. Имаме свидетел. Мисля, че това ни стига.
Почти полунощ е и не мога да се разправям с вас цяла нощ. Ако имате
причина да се оплаквате от поведението ми, можете да го направите
на сутринта. Чувам файтона. Да закараме този човек в килия, а това
клето дете - в моргата.

Нищо повече не можех да сторя, освен да стоя и да наблюдавам,
докато полицай Пъркинс с помощта на лекаря вдигна Холмс на крака
и го извлачи встрани. Увиха оръжието му в плат и го отнесоха заедно
с него. В последния миг, докато го вкарваха във файтона, той завъртя
глава и срещна погледа ми. С облекчение видях в очите му малко от
познатия живец. Какъвто и наркотик да бе взел - или да му бяха дали,
- действието му отслабваше. Пристигнаха още полицаи, покриха Сали
с одеяло и я вдигнаха на носилка. Доктор Аклънд се ръкува с
Харимън, подаде му визитка и се отдалечи. Преди да се усетя, стоях
сам насред най - негостоприемната и нездравословна част на Лондон.
Спомних си, че още нося в джоба си револвера, който Холмс ми бе
дал. Ръката ми се сключи около него и ми щукна лудата мисъл, че
може би е трябвало да го използвам, за да спася Холмс, докато
отблъсквам Харимън и тълпата. Подобно нещо обаче не би помогнало
на нито един от двама ни. Имаше други начини да им се
противопоставя. С тази мисъл в главата, стискайки в дланта си
студената стомана, се обърнах и забързах към дома.



Рано на следващата сутрин ме посети човекът, когото най - много
исках да видя - инспектор Лестрейд. Докато влизаше, прекъсвайки
закуската ми, първо си помислих, че ще ми каже как вече са
освободили Холмс и скоро ще се присъедини към нас. Един поглед
беше достатъчен, за да разруши надеждите ми. Инспекторът беше
мрачен и по вида му личеше, че или е станал много рано, или не е
спал. Без да ми иска разрешение седна на масата толкова тежко, че се
почудих дали ще намери сили да стане.

- Ще закусвате ли, инспекторе? - осмелих се да му предложа.
- Ще съм ви благодарен, доктор Уотсън. Със сигурност имам нужда

от малко енергия. Тази работа! Ако трябва да съм прям, звучи като
пълна измислица. Шерлок Холмс, в името на Бога! Забравиха ли тези
хора колко услуги му дължим от Скотланд ярд? Как биха го
помислили за виновен! При все това, изгледите не са добри, доктор
Уотсън. Не са добри.

Налях му чай в чашата, която госпожа Хъдсън беше приготвила за
Холмс - тя, разбира се, не знаеше за случилото се през нощта.
Лестрейд сръбна шумно.

- Къде е Холмс? - попитах.
- Задържаха го на Боу стрийт за през нощта.
- Видяхте ли го?
- Не ми позволиха! Още щом чух, отидох напра - во там. Този

Харимън обаче... Твърде е особен, да призная. Повечето от нас в
Скотланд ярд с еднакъв ранг си помагаме с каквото можем. Не и той.
Винаги се е съветвал само със себе си. Не зная да има приятели и
семейство Добре работи, признавам му го. но макар да сме се
разминавали по коридорите, никога не съм му казвал повече от дума -
две, а той никога не ми е отвръщал. Именно с него се засякох за кратко
тази сутрин и пожелах да видя господин Холмс, мислейки си, че поне
това мога да сторя, но той просто ме подмина. Малко учтивост не
вреди никому, но това е човекът, срещу когото сме изправени. В
момента разпитва Холмс. Бих си дал кучешките зъби да присъствам -
голямо надхитряне ще падне. Доколкото мога да преценя, Харимън
вече е взел решение за себе си, но разбира се всичко това са
небивалици - затова и дойдох. Надявах се да ме осветлите. Там ли
бяхте снощи?



- Бях в Блугейт фийлдс.
- Вярно ли е, че господин Холмс е посетил опиумно свърталище?
- Да, но не за да се отдаде на този отвратителен порок.
- Така ли? - Очите на Лестрейд се завъртяха към марокенената

кутия на камината, в която се намираше спринцовката. Зачудих се как
е разбрал за спорадичния навик на Холмс.

- Твърде добре познавате Холмс, за да се съмнявате - подкачих го аз.
- Още разследва смъртта на мъжа с каскета и убийството на Рос. Това
ни отведе в източен Лондон.

Лестрейд извади тефтера си и го отвори.
- По - добре да уточним какъв напредък сте имали, доктор Уотсън.

Ако ще се боря за него - а то ще е същинска война, - тогава колкото
повече зная, толкова по - добре. Моля ви да не пропускате нищо.



Ситуацията всъщност беше странна, защото Холмс смяташе
полицията за свой съперник и при обичайни обстоятелства не би им
казал никакви детайли от разследването си. Само че в този случай
нямах избор и запознах Лестрейд с всичко, случило се преди и след
смъртта на детето. Започнах с посещението до Чорли Грейндж, довело
ни до Сали Диксън и „Торба пирони“. Разказах му как девойчето ме
нападна, как открихме откраднатия джобен часовник, споделих
безполезния разговор с лорд Рейвъншоу и решението на Холмс да
пусне обява във вечерните вестници. Накрая описах посещението на
Хендерсън и как ни е отвел до мястото на Криър.

- Значи е бил пристанищен чиновник?
- Така каза, Лестрейд, но се боя, че ни е заблудил, както и в

останалата част от историята.
- Може и да е невинен. Няма как да знаете какво е станало при

Криър.
- Вярно е, не бях там, но и Хендерсън не беше там, а самото му

отсъствие ми дава повод за притеснение. Предвид всичко случило се,
смятам, че това е било умишлен капан, за да бъде инкриминиран
Холмс и да се сложи край на разследването му.

- Но какъв е този Дом на коприната? Защо някой би правил всичко
това, за да го пази в тайна?

- Не бих могъл да кажа.
Лестрейд поклати глава.
- Аз съм практичен човек, господин Уотсън, и трябва да ви кажа, че

това ми се струва твърде отдалечено от началната ни отправна точка -
мъртвец в долнопробен хотел. Доколкото ни е известно, този мъж
беше Кийлън О`Донахю, свиреп бандит и обирджия от Бостън, дошъл
в Англия, за да си отмъсти на търговеца на картини господин
Карстеърс от Уимбълдън. Та как се стига от там до смъртта на две
деца, тази бяла лента, загадъчния Хендерсън и всичко останало?



- Точно това се опитваше да открие Холмс. Ще мога ли да го видя?
- Харимън ръководи случая и докато не предявят обвинение на

господин Холмс, никой не може да разговаря с него. Ще го заведат в
съда този следобед.

- Трябва да сме там.
- Разбира се. Ясно ви е, доктор Уотсън, че на този етап няма да се

призовават свидетели, но дори така ще се опитам да се застъпя за него
и да затвърдя характера и репутацията му.

- Къде го държат?
- Още е на Боу стрийт, но ако съдията не отхвърли делото - което

няма как да стори, - Холмс ще влезе в затвора.
- Кой затвор?
- Не зная, доктор Уотсън, но ще направя за него всичко по силите

си. Междувременно, имате ли към кого да се обърнете? Бих
предположил, че двама господа като вас ще имат влиятелни приятели,
особено след толкова, да го кажем, деликатни случаи. Може би сред
клиентите на господин Холмс има към кого да се обърнете?

Сетих се незабавно за Майкрофт. Не го бях споменал, разбира се, но
мислех за него преди да започнем разговора с Лестрейд. Би ли се
съгласил да се срещне с мен? В същата тази стая ни беше предупредил
и непоколебимо бе заявил, че ще е безсилен, ако не се вслушаме.
Въпреки това реших при първа възможност да ида отново в клуб
„Диоген“. Но това щеше да стане



след изслушването. Лестрейд се изправи.
- Ще ви се обадя в два часа - рече той.
- Благодаря ви, Лестрейд.
- Не ми благодарете още, доктор Уотсън. Може и нищо да не мога

да сторя. Ако съществува напълно ясен криминален случай, то той е
именно този. - Спомних си, че инспектор Харимън ми каза почти
същото предната вечер. - Харимън иска да изправи Холмс на съд за
убийство и трябва да сте готов за най - лошото.
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Доказателствата по случая
 
Никога дотогава не бях посещавал полицейско съдилище, но докато

с Лестрейд доближавахме суровата на вид сграда на Боу стрийт,
почувствах странна близост с мястото, сякаш съм бил призован и
пристигането ми е било предопределено. Лестрейд навярно бе видял
погледа ми, защото се усмихна безрадостно.

- Сигурно не сте предполагали, че ще се озовете на подобно място,
нали, доктор Уотсън? - Отвърнах, че ми е взел думите от устата. - Е,
помислете колцина са минали по същия път благодарение на вас - на
вас с господин Холмс, имам предвид.

Беше напълно прав. Именно тук завършваха случаите, които
започвахме с Холмс - оттук следваха затворът Олд Бейли или може би
дори бесилото. Интересно е как в самия край на писателската си
кариера си давам сметка, че всяка от хрониките ми приключваше с
разкриването или с ареста на злодея, а след това, почти без
изключение, решавах, че по - нататъшната му съдба не би била
интересна на читателите ми и го зарязвах, сякаш единствено
престъплението му оправдаваше неговото съществуване, а след
разкриването му той сякаш спираше да е човешко същество с бие - що
сърце и пречупен дух. Никога не се бях замислял какъв страх и
душевна болка са чувствали престъпниците, докато са преминавали
през вратите и са крачели по сумрачните коридори. Имаше ли хора,
които да проливат сълзи или да молят за избавление? А може би някои
са се борели докрай? Не ме интересуваше. Не беше част от
повествованието ми.



Но когато се връщам в този студен като желязо декемврийски ден, в
който самият Холмс се изправи срещу силите, които толкова често
отприщваше срещу престъпниците, ми се струва, че може би съм бил
несправедлив към тях - дори към най - жестоките, като Кълвъртън
Смит, или най - лукавите, като Джонас Олдейкър. Пишех така
наречените детективски истории. По щастливо стечение на
обстоятелствата моят главен герой беше най - добрият детектив в
света. Само че беше такъв благодарение на своите съперници, чиято
съдба тъй лесно пренебрегвах. Когато влязох в съда, всички те се
върнаха в ума ми и почти чувах гласовете им. „Добре дошъл. Сега си
сред нас.“

На стената срещу входа гордо стоеше кралският герб, единствената
забележителност в иначе незабележителното квадратно помещение
без прозорци. Под герба седеше съдията, възрастен мъж, в чието
излъчване се забелязваше скованост. Пред него на платформа,
отделена с перила, се изреждаха престъпниците - наистина се
изреждаха, защото процесът бе толкова бърз и толкова повтарящ се, че
на страничен наблюдател като мен му се струваше монотонен и
напълно еднакъв. Аз и Лестрейд заехме местата си в галерията заедно
с още няколко зрители и пред очите ни един фалшификатор, един
взломаджия и един измамник останаха в ареста, за да чакат процесите
си. Ала съдията можеше да проявява и съчувствие. Един калфа,
обвинен в пиянство и нарушаване на реда на осемнадесетия си
рожден ден, беше отпратен, а подробностите от нарушението му бяха
вписани в бележника с отхвърлените искове. А две деца, на не повече
осем - девет години, задържани за просене, бяха предадени на
Мисията към съдилищата15с препоръка да ги предадат или на
Обществото в помощ на изоставените и бездомни деца, или на
сиропиталището на доктор Барнардо, или на Комитета за обществено
подпомагане развитието и интеграцията на безпризорните деца.
Странно беше да чуя последното име, защото това бе организацията,
отговорна за „Чорли Грейндж“. Лестрейд ме сръчка и усетих промяна
в атмосферата, някаква тежест. Влязоха още униформени полицаи и
чиновници и заеха местата си. Разпоредителят на съда - пълен,
подобен на бухал мъж с черна роба - доближи съдията и му зашепна
на ухо. Дойдоха и двама души, които разпознах, и седнаха на пейката,
на няколко стъпки един от друг. Единият бе доктор Аклънд, а другият



- червендалест мъж, който като че ли бе в тълпата пред Криър, но
комуто не бях обърнал много внимание тогава. Зад тях седна самият
Криър (Лестрейд ми го посочи), който бършеше длани в опит да ги
изсуши. Всички бяха там като свидетели.



После въведоха Холмс, със същите дрехи, с които го бяха
арестували. Толкова не приличаше на себе си, че ако не знаех
истината, бих помислил, че се е маскирал нарочно, за да ме озадачи,
както често правеше. Очевидно не беше спал. Знаех, че са го
разпитвали и се опитвах да си представя най - различните унижения,
познати на обикновените престъпници, с които се беше сблъскал.
Винаги си е бил мършав, но сега изглеждаше направо изпит, ала
докато го водеха към скамейката, той се обърна към мен и забелязах
блясъка в очите му, който ми подсказа, че битката не е приключила и
ми напомни, че Холмс винаги е устоявал именно в миговете, в които
шансовете му са изглеждали най - малки. До мен Лестрейд се
поизправи и промърмори нещо. Ядосваше се и се възмущаваше в
защита на Холмс - черта от характера му, която не познавах.



Един адвокат се представи - добре охранен дребен господин с
плътни устни и тежки клепачи. Скоро стана ясно, че е поел ролята на
обвинител, макар че по би му прилягала тази на звероукротител,
предвид че се държеше като на цирков манеж.

- Обвиняемият е добре известен детектив - започна той. - Господин
Шерлок Холмс е постигнал известността си чрез поредица истории,
които - макар и безвкусни и сензационни, - са поне отчасти верни.

Наежих се и навярно щях да възразя на висок глас, ала Лестрейд
посегна и ме потупа по рамото. Онзи продължи:

- Предвид това, няма да отрека, че един - двама от не твърде
способните офицери на Скотланд ярд му дължат благодарност, задето
от време на време им е помагал с насоки посредством някои свои
плодотворни съвети и наблюдения. - Сега дойде ред на Лестрейд да се
намръщи. - Но и най - добрите хора си имат демони и в случая на
господин Холмс опиумът го е превърнал от приятел на закона в най -
долен престъпник. Няма никакво съмнение, че миналата вечер точно,
след единайсет часа, е влязъл в опиумната къща „При Криър“ в
Лаймхауз. Първият ми свидетел е собственикът на заведението, Айзая
Криър.

Криър зае мястото си на скамейката. При тези съдебни процедури
не се полагаше клетва. Виждах само тила на съдържателя, блед и
плешив, който се сливаше с шията му така, че не разбирах къде
свършва едното и къде започва другото. Подканен от обвинителя, той
поднесе следния разказ.



- Да, обвиняемият влязъл в заведението му - частно и легално,
милорд, където господата могат да се отдават на навика си в удобство
и безопасност, - малко след единадесет. Казал само дума - две.
Поискал доза от опиума, платил и я изпушил веднага. Половин час по
- късно поискал втора. Господин Криър се притеснил, че господин
Холмс - понеже едва по - късно научил името му и се постара да увери
съда, че по времето на срещата им детективът му е бил напълно
непознат, че господин Холмс се е разгорещил. Криър подхвърлил, че
втора доза би било неразумно решение, ала господинът извънредно
рязко възразил, така че за да предотврати скандал и да запази
спокойствието, с което било известно мястото му, той предоставил
дозата срещу съответното заплащане.

Господин Холмс я изпушил и делириумът му се усилил дотам, че
Криър пратил едно момче да намери полицай, страхувайки се, че
господинът може да наруши реда. Опитал се да вразуми господина, да
го успокои, но безуспешно. Очите му шарели насам - натам и
настоявал, че в стаята има врагове, че го преследват, че животът му е в
опасност. Накрая извадил револвер и Криър настоял посетителят да си
върви.

- Страхувах се за живота си - обясни той пред съда. - Мислех само
как да го разкарам от къщата. Ала сега осъзнавам, че е било грешка и
трябваше да остане, докато пристигне помощта - полицай Пъркинс.
Защото, когато го пуснах на улицата, беше полудял. Не знаеше какво
върши. И преди съм виждал такова нещо, Ваша чест. Рядко е, много -
ала е страничен ефект от наркотика. Не се съмнявам, че когато
господин Холмс е застрелял горкото момиче, е вярвал, че се бори с
гротескно чудовище. Ако знаех още в началото, че е въоръжен, никога
не бих му дал наркотика, кълна се в Бога!



Историята беше потвърдена във всяко отношение от втори свидетел,
червендалестия господин, когото вече бях забелязал. Излъчваше
ленивост и прекомерна изтънченост - мъж от изключително
аристократичен тип с остър нос, който дишаше с неприязън този
простолюден въздух. Облечен по последна мода, едва ли надхвърляше
тридесет. Не предложи нищо ново, а повтори почти дума по дума
казаното от Криър. Рече, че бил изтегнат на матрак в другия край на
стаята и макар да бил в много отпуснато състояние, напълно е
съзнавал и осмислял случващото се пред него.

- Опиумът за мен е спорадично удоволствие - завърши той. -
Предлага ми няколко часа, в които мога да се оттегля от
безпокойствието и отговорностите на живота си. Не виждам срам в
това. Познавам мнозина, които употребяват лауданум в уединението
на домовете си поради същата причина. За мен не е по - различно от
пушенето на тютюн или пиенето. Но все пак аз - натърти той, - мога
да го понеса.

Едва когато съдията го попита за протокола как се казва, младежът
предизвика раздвижване в залата.

- Лорд Хоръс Блекуотър.
Съдията се вторачи в него.
- Да разбирам ли, сър, че сте част от семейство Блекуотър в

Халъмшир?
- Да - отвърна младият мъж. - Херцогът на Блекуотър ми е баща.
Бях изненадан също колкото и останалите. Изглеждаше

изключително, дори шокиращо, че наследник на титлата херцог и
носител на една от най - старите фамилии в Англия е споделял
долнопробно свърталище с отрепките в Блугейт фийлдс. От друга
страна, представях си каква тежест щеше да придаде името му на
показанията срещу другаря ми. Това не бе версията на долнопробен
моряк или измамник, а мъж, който можеше да съсипе репутацията си,
признавайки, че е бил на място като опиумната къща на Криър.



Чист късмет си беше, че на съдебното заседание нямаше
журналисти. Същите мисли, няма нужда да добавям, явно се въртяха и
в главата на Холмс. Докато сър Хоръс ставаше от скамейката, дочух
коментари от други зрители и разбрах, че са тук само за зрелището, за
пикантните подробности, които ги хранеха като хляб и сол. Съдията
размени няколко думи с облечения в черно разпоредител, а на мястото
на лорда седна Стен - ли Пъркинс, полицая, когото видях въпросната
вечер. Пъркинс стоеше сковано с шлема си под мишница, сякаш
самият той беше призрак, а шлемът - отрязаната му глава. Свидетелят
имаше най - малко за казване, за - щото много от историята вече я
бяха разказали други. Момчето на Криър го видяло и го помолило да
отиде до къщата на ъгъла на Милуърд стрийт. Вървял натам, когато
чул два изстрела и изтичал до площад Копъргейт, където открил
въоръжен мъж в безсъзнание и момиче в локва кръв. Поел контрол над
местопрестъплението, а около него се насъбрала тълпа. Веднага видял,
че няма какво да стори за момичето. Описа как съм пристигнал и съм
идентифицирал мъжа като Шерлок Холмс.

- Когато чух, не повярвах - каза той. - Чел съм за подвизите му и
дори да си помисля, че може да е замесен в нещо такова... е, не беше
за вярване.

Пъркинс беше последван от инспектор Харимън, когото лесно
разпознах по бялата коса. От говора си, от това как претегляше всяка
дума и я произнасяше за максимален ефект, човек можеше да добие
впечатлението, че е репетирал с часове, което може би беше точно
така. Не се и опитваше да скрие презрението в гласа си. Затвор и може
би дори екзекуцията на другаря ми сякаш бяха единствената цел в
живота му.



- Нека опиша на съда действията си от снощи. - Така започна той. -
Извикаха ме за взлом в банка на Уайт Хорс Роуд, която се намира
близо до опиумната къща. Докато си тръгвах, чух изстрели и свирката
на полицая. Свърнах на юг, за да видя мога ли да съм от помощ.
Когато пристигнах, полицай Пъркинс вече беше поел контрол и се
справяше похвално. Ще го препоръчам за повишение. Той ме уведоми
за самоличността на мъжа пред вас. Както вече чухте, господин
Шерлок Холмс има определена репутация. Сигурен съм, че мнозина
от почитателите му ще бъдат разочаровани да научат, че истинската
му природа, пристрастеност - та му към наркотиците и убийствените
последствия на всичко това го принизяват твърде далеч от героя, на
който всички ние се възхищавахме.

- Това, че господин Холмс е убил Сали Диксън - продължи
Харимън, - е отвъд всякакво съмнение. Всъщност дори писателският
талант на неговия биограф не би могъл да повдигне сянката на
съмнението от умовете на читателите му. Там, на
местопрестъплението, установих, че пистолетът в ръката му беше още
топъл, че има следи от барут по ръкава си, както и няколко кървави
пръски по балтона, които биха могли да се озоват там единствено, ако
е бил в близост до момичето, когато е бива простреляна. Господин
Холмс беше почти в безсъзнание, все още се съвземаше от опиумния
транс и едва осъзнаваше ужаса на стореното от него. Казвам „почти в
безсъзнание“, ала нямам предвид, че не е разбирал ставащото.
Съзнаваше вината си, Ваша чест. Не се защити. Когато го предупредих
и го поставих под арест, не направи опит да ме разубеди, че
обстоятелствата са били различни от описаното от мен. Едва тази
сутрин, след осем часа сън и студен душ, измисли някаква
небивалица, с която защитаваше невинността си. Каза ми, че е
посетил Криър, не защото е бил повлечен от нездравия си апетит, а
защото е разследвал случай, чийто детайли отказа да ми сподели.
Каза, че някакъв мъж, който му бил известен само като Хендерсън, го
е изпратил в Лаймхаус по следите на някаква улика, само че
информацията се оказала капан и още щом влязъл, го надвили и го
насилили да . погълне наркотик. Лично намирам за странно човек да
посети опиумно свърталище и да се оплаче, че са го дрогирали. А
предвид, че господин Криър прекарва целия си живот като продава
наркотици на мъже, които ги искат, необяснимо ми е защо сега ще



дава насила и безплатно наркотици на такъв, който не ги иска. Но
знаем, че всичко това са лъжи. Вече чухме от устата на уважаван
свидетел, че е видял господин Холмс да пуши лула и след това да иска
втора. Господин Холмс твърди също така, че познава убитото момиче
и че тя също е била част от разследването. Склонен съм да приема
тази част от показанията му. Може би наистина я е срещал преди и
бидейки в състояние на делириум си я е въобразил като чудовищен
престъпник. Не е имал друг мотив да я убие. Остава само да добавя, че
сега господин Холмс настоява, че съм част от заговор, който освен мен
включва и полицай Пъркинс, Айзая Криър, лорд Хоръс Блекуотър и
много вероятно вас самия, Ваша чест. Бих го описал като бълнуване,
но всъщност е по - лошо. Това е умишлен опит да се освободи от
отговорност за снощния си пристъп. Колко неприятно, тогава, за
господин Холмс, че имаме втори свидетел, който всъщност е видял
убийството. Тези показания, убеден съм, ще сложат край на това
разглеждане. Колкото до мен, мога само да заключа, че в
петнадесетгодишния си опит в лондонската полиция никога не съм
попадал на случай, в който доказателствата да са по - явни и преки, а
виновникът - толкова очевиден.



Почти очаквах да се поклони. Вместо това кимна уважително на
съдията и седна на мястото си.

Последният свидетел беше доктор Томас Аклънд. Почти не го бях
погледнал в мрака и объркването на снощните събития, но на светло
ми се струваше непривлекателен мъж с яркочервени къдрици (със
сигурност би получил членство в Лигата на червенокосите16), които се
разпиляваха неравномерно от издълженото му теме и лунички,
толкова тъмни, че кожата му изглеждаше почти като на болник.
Имаше наченки на мустак, необичайно дълъг врат и воднисти сини
очи. Възможно е да преувеличавам чертите му, защото, докато
говореше, почувствах дълбоко и ирационално омерзение към този
човек, чиито думи подпечатваха вината на другаря ми. Снабдил съм
се с официалните дописки по делото и мога да запиша дословно какво
бе попитан и какво отговори, за да не твърди никой, че
предразсъдъците ми изкривяват историята.

Прокурор: Кажете, ако обичате, името си за пред съда.
Свидетел: Томас Аклънд.
Прокурор: И сте от Шотландия.
Свидетел: Да. Само че сега живея в Лондон.
Прокурор: А бихте ли ни разказали малко за професията си, доктор

Аклънд?
Свидетел: Роден съм в Глазгоу, където учих и медицина. Получих

дипломата си през 1867 г. Станах лектор в Кралската школа по
медицина в Единбург, а по - късно - професор по клинична хирургия в
Кралската единбургска болница за деца. Преместих се в Лондон
преди пет години, след смъртта - на съпругата си, и ме поканиха да
стана управител на уестминстърската болница, където практикувам в
момента.

Прокурор: Болницата Уестминстър бе основана в полза на бедните и
се финансира от обществени дарения. Това така ли е?

Свидетел: Да.
Прокурор: А самият вие щедро сте давали своята лепта за

поддръжката и пристройки към болницата, ако не греша.
Съдия: Мисля, че е време да говорим по същество, ако нямате против,

господин Едуарде.
Прокурор: Добре тогава, Ваша чест. Доктор Аклънд бихте ли казали

на съда как се озовахте край Милуърд стрийт и площад Копъргейт



снощи?
Свидетел: Бях на посещение при един от пациентите си. Той е добър

трудолюбив мъж, ала е от бедно семейство и след като напусна
болницата, продължих да се тревожа за него. Отидох късно, защото по
- рано вечерях в Кралския лекарски колеж. Тръгнах си от къщата на
пациента в единадесет, възнамерявайки да измина пеша част от пътя
до дома - имам квартира в Холбърн. Само че се загубих и съвсем по
случайност малко преди полунощ се озовах на площада.



Прокурор: Какво видяхте?
Свидетел: Видях всичко. Момиче, зле облечено като за този зъл студ.

на не повече от четиринадесет или петнадесет. Побиват ме тръпки,
като се замисля какво би могла да прави на улицата по това време -
тези улици са известни с всякакви видове поквара. В първия миг,
когато я зърнах, бе вдигнала ръце и беше съвсем очевидно ужасена.
Изрече само една дума. „Моля...“ Последваха два изстрела и тя падна.
Незабавно разбрах, че е мъртва. Вторият изстрел беше изпратил
куршум през черепа й, който би я убил незабавно.

Прокурор: Видяхте ли кой стреля?
Свидетел: Първоначално - не. Беше много тъмно, а аз бях напълно

шокиран. Освен това се уплаших за живота си, тъй като реших, че се е
развилнял някакъв луд - кой инак би искал да навреди на това мъничко
беззащитно момиче? После обаче забелязах една фигура край трупа -
човек, който държеше още димящ пистолет в ръката си. Пред очите ми
той изстена и падна на колене. След това се просна в несвяст.

Прокурор: Днес виждате ли този човек?
Свидетел: Да. Стои пред мен на онази скамейка.
Зрителите в галерията се раздвижиха, защото им стана ясно, както и

на мен, че това бе най - уличаващото показание. До мен Лестрейд
седеше като вцепенен със свити устни и през ума ми мина, че вярата
му в Холмс, за която толкова му бях благодарен, е разтърсена до
основи. А аз? Признавам, че и моите мисли бяха твърде объркани.
Само че бе абсолютно неправдоподобно другарят ми да застреля
момичето, с което най - много искаше да разговаря, защото още
имаше възможност брат й да й бе споделил нещо, което да ни заведе
до Дома на коприната. А и още не ставаше ясно какво изобщо е
правила на лобното си място. Дали не са я заловили и затворили
някъде, още преди да ни посети Хендерсън и дали именно с тази цел
не ни бе вкарал в капан? Това ми се струваше единственото логично
заключение. В същото време обаче си спомних нещо, което Холмс ми
повтаряше многократно, а именно, че когато си изключил
невъзможното, оставащото, колкото и да е недостоверно, трябва да е
истината. Можех лесно да отхвърля показанията на Айзая Криър,
защото човек като него бе твърде лесен за подкупване и би казал
каквото се иска от него. Но бе невъзможно да предположа - абсурдно
дори, - че прочут доктор от Глазгоу, високопоставен полицейски



офицер от Скотланд Ярд и сина на херцога на Блекуотър, член на
английската аристокрация, ще се съберат без видима причина, за да
изфабрикуват тази история и да обвинят мъж, когото никога дотогава
не бяха срещали. Пред себе си имах избор. Или и четиримата лъжеха,
или Холмс, под влиянието на опиум, наистина беше извършил ужасно
престъпление.



На съдията не му трябваха подобни спекулации. Изслушал
показанията, той поиска Книгата за обвинения и въведе името и
адреса на Холмс, възрастта му и обвинението срещу него. Добави
имената и адресите на прокурора, на свидетелите му и списък на
всички принадлежности, намерени в обвинения. (Сред тях имаше
едно пенсне, малко връв, пръстен с печат, на който бе гербът на дука
на Касел - Фелщайн, два фаса, увити в скъсана страница от Лондон
Корн Съркюлър, пипета, няколко гръцки монети и малък берил. До
днес се питам какво ли са си мислели властите, дока - то са ги
разглеждали. Холмс, който не беше продумал през цялото време, бе
уведомен, че ще остане в ареста до изслушването на съдебните
лекари, което щеше да започне след уикенда, а след това щеше да бъде
изправен пред съда. Съдията бързаше да продължи нататък. Оставаха
още няколко случая, а вече се стъмваше. Гледах как отвеждаха Холмс.



- Елате с мен, Уотсън! - каза ми Лестрейд. - Побързайте. Нямаме
много време.

Последвах го извън главното помещение надолу по стълбището, в
едно мазе, което не притежаваше и капчица уют и където дори боята
беше намацана безогледно - място несъмнено пригодено само за
затворници, за мъже и жени, простили се с удобствата на света над
тях. Лестрейд, разбира се, не идваше за пръв път. Бързо ме поведе по
един коридор, за да се озовем в стая с висок свод и бели плочки по
пода, един - единствен прозорец и пейка, която обикаляше всички
стени. Поредица дървени прегради разделяха пейката така, че
седящите да са отделени и да не могат да разговарят помежду си.
Веднага се сетих, че това е затворническата чакалня. Навярно тук бяха
държали Холмс преди изслушването.

Едва влязохме, когато при вратата няколко души се размърдаха и се
появи Холмс, придружен от униформен полицай. Спуснах се към него
и дори щях да го прегърна, ала осъзнах, че за него това би било само
поредното унижение след толкова много други. Дори и така, гласът ми
пресилваше, докато му говорех.

- Холмс! Не зная какво да кажа. Несправедливостта на ареста, как са
се отнасяли с вас... не мога да си го представя.

- Със сигурност е много интересно - отвърна ми той. - Как сте,
Лестрейд? Странен обрат, не мислите ли? Как разбирате всичко това?



- Наистина не знам какво да си мисля, господин Холмс -
промърмори Лестрейд.

- Е, нищо ново. Изглежда приятелят ни господин Хендерсън добре
ни дръпна за носовете, а, Уотсън? Е, да не забравяме, че по - скоро
очаквах това, а и така той доказа, че е полезен. Преди само подозирах,
че сме се натъкнали на конспирация, която се простира много по -
далеч от тривиалното убийство в хотелската стая. Сега вече съм
сигурен.

- Но какво от това, че сте сигурен, след като сте в затвора и
репутацията ви е съсипана? - не се стърпях да му изтъкна очевидното.

- Репутацията ми сама ще се погрижи за себе си - отвърна ми
Холмс. - Уотсън, ако ме обесят, оставям на вас да обясните на
читателите си, че всичко е било недоразумение.

- Можете да го обръщате на шега, Холмс - изръмжа Лестрейд. - Но
ви предупреждавам, имаме твърде малко време. А доказателствата
срещу вас са, с една дума, неоспорими.

- Какво мислите вие за тях, Уотсън?
- Не зная какво да кажа, Холмс. Тези мъже изглеждаха така, сякаш

не се познават. Идват от различни части на страната, но са напълно
съгласни за случилото се.

- Но все пак не се съмнявам, че цените моята дума повече от тази на
нашия приятел Айзая Криър?

- Разбира се.
- Нека тогава ви уверя, че това, което казах на инспектор Харимън,

е истина. След като влязох в свърталището на Криър, той се приближи
и ме поздрави като нов клиент - с други думи, със смесица от
гостоприемство и предпазливост. Четирима мъже лежаха на матраци
почти в безсъзнание - или поне се преструваха, че са в несвяст - а
единият наистина бе лорд Хоръс Блекуотър. макар, разбира се, тогава
да не знаех кой е. Обясних, че съм дошъл за доза от четири пенита и
Криър настоя да го последвам в кабинета му, за да му платя там.
Понеже не исках да възбудя подозрението му, сторих както ме помоли
и в мига, в който преминах прага, двама мъже ми се нахвърлиха,
сграбчиха ме за врата и обездвижиха ръцете ми. Един от тях ни е
познат, Уотсън. Самият Хендерсън! Другият имаше бръсната глава,
раменете и хвата на борец, както и подобаваща сила. Не можех да
помръдна.



„Много глупаво постъпихте, господин Холмс, като се намесихте в
неща, които не ви засягат, и глупаво сте решили, че можете да се
заемете с хора, по - силни от вас,“ ми каза Хендерсън. Е, или поне
такъв беше смисълът на думите му. В същото време Криър идваше към
мен с малка чаша, пълна със смрадлива течност - някакъв опиат, а аз
нищо не можех да сторя, докато го изливаше насила в устата ми. Бяха
трима, а аз - сам. Не достигах пистолета си. Ефектът започна още на
мига. Стаята се завъртя и краката ми не ме държаха. Пуснаха ме и
паднах.

- Дявол да го вземе! - възкликнах аз.
- А след това? - попита Лестрейд.
- Не помня нищо повече. После се събудих и видях надвесения над

мен доктор Уотсън. Наркотикът навярно е бил изключително силен.
- Дотук ясно, господин Холмс. Но как си обяснявате показанията на

доктор Аклънд, на лорд Хоръс Блекуотър и на колегата ми Харимън?
- Наговорили са се.



- Защо? Това не са обикновени мъже.
- Определено не са. Ако бяха, щях да съм по - склонен да им вярвам.

Но не намирате ли за странно обстоятелството четирима
изключителни екземпляри като тях да се появят от нищото точно
тогава, по едно и също време?

- Думите им имаха смисъл. В онзи съд не чух нито едно
недостоверно твърдение.

- Нима? Не бих се съгласил, Лестрейд, защото аз пък чух няколко.
Да започнем с добрия доктор Аклънд. Не се ли изненадахте да чуете,
че е било твърде тъмно, за да може да види стрелеца, но явно това не
му е попречило да види дима от пистолета? Доктор Аклънд като че ли
притежава изумително странно зрение. Ами самия Харимън? Добре
ще е да проверите дали наистина е имало обир в банка на Уайт Хорс
Роуд. Струва ми се доста добро съвпадение.

- Защо?
- Защото, ако аз обирах банка, щях да изчакам време, в което

улиците са по - обезлюдени. Също така евентуално бих се насочил
към Мейфеър, Кенсингтън или Белгрейвия - все места, където хората
са вложили достатъчно от парите си в банка, за да има смисъл да я
обирам.

- Ами Пъркинс?
- Полицай Пъркинс беше единственият честен свидетел. Уотсън,

чудя се дали няма да ви обезпокоя с...
Преди обаче Холмс да продължи, на прага се появи Харимън с лице

като гръмоносен облак.
- Какво, да го вземат дяволите, става тук? - поиска да знае. - Защо

затворникът не е изпроводен до килията си? Кой сте вие, сър?
- Аз съм инспектор Лестрейд.



- Лестрейд! Знам за вас. Но случаят е мой. Защо се намесвате?
- Господин Шерлок Холмс ми е добре познат...
- Господин Шерлок Холмс е добре познат на мнозина. Да ги

поканим ли и тях да поговорят с него? - Харимън се обърна към
полицая, въвел Холмс, който сега стоеше с все по - смутен вид.

- Полицай! Ще ми дадете името и номера си и скоро ще си поговоря
с вас. Засега придружете господин Холмс до задния двор, където го
очаква полицейска кола, за да го закара там, където ще остане до
започването на делото.

- Къде? - попита Лестрейд.
- Ще бъде в Изправителния дом в Холоуей.
Пребледнях, защото цял Лондон знаеше какви условия предлага

тази мрачна и внушителна крепост.
- Холмс! - рекох. - Ще ви посещавам...
- С неудоволствие ще ви възразя, но господин Холмс няма да има

посетители, докато не приключа разследването си.
С Лестрейд не можехме да сторим нищо повече. Холмс не се

възпротиви. Позволи на полицая да го изведе от стаята. Харимън ги
последва и двамата останахме сами.
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Отрова
 
Всички вестници писаха за смъртта на Сали Дик - сън и

последвалия процес. Пред себе си имам една от статиите - днес
хартията е като салфетка, износена с годините:

„Преди две нощи, на площад Копъргейт, който се
намира до реката и Лаймхаус, бе извършено
престъпление от много сериозен и зловещ характер.
Малко преди полунощ полицай Пъркинс от отдел „Н“
който патрулира този район, чува изстрел и бързо
намира източника на шума.

Пристига твърде късно, за да спаси жертвата,
шестнадесетгодишна сервитьорка от лондонска
кръчма. Момичето е живеело наблизо. Предполага се,
че се е прибирала у дома си и ненадейно се е натъкнала
на нападателя си, току - що излязъл от опиумна къща,
една от многото, с които е печално известен районът.
Мъжът е разпознат като господин Шерлок Холмс,
детектив - консултант, и незабавно е прибран в
ареста. Макар той да отрича, че помни
престъплението, поредица уважавани свидетели се
явяват на изслушването срещу него, включително
доктор Томас Аклънд от болница Уестминстър и лорд
Хоръс Блекуотър,



който притежава хиляда акра в Халъмшир.
В момента господин Холмс се намира в

Изправителния дом в Холоуей, а този жалък инцидент
за пореден път подчертава какъв бич за обществото са
наркотиците и поставя под въпрос законността на
тези обиталища на порока, където опиумът
безпрепятствено се консумира.“

Няма нужда да споменавам, че статията представляваше много
неприятно сутрешно четиво на масата за закуска в понеделника след
ареста на Холмс. Части от самата статия също бяха много
съмнителни. „Торба пирони“ се намираше в Ламбет, тъй че защо
репортерът би предположил, че Сали Диксън е вървяла към дома си?
Също така странно бе пропуснал присъствието на лорд Хоръс в това
„обиталище на пороци“.

Уикендът бе дошъл и заминал - два дни, в които не можех да правя
почти нищо, освен да се тревожа и да чакам новини. Изпратих храна и
дрехи в Холоуей, но нямаше как да зная дали Холмс ги е получил.
Нямах никаква вест от Майкрофт, макар със сигурност да не беше
пропуснал новините, а и неколкократно пращах съобщения до клуб
Диоген. Не знаех да се възмущавам ли, или да се обезпокоявам. От
една страна, липсата на отговор ми се струваше просташка и дори по
детски нехайна - макар наистина да ни бе предупредил точно срещу
това, което сторихме, едва ли би се колебал да използва влиянието си,
предвид сериозността на ситуацията, в която се намираше брат му. Но
пък си спомних думите му - „Нищо няма да мога да сторя за вас“ - и
се почудих каква ли власт притежава Домът на коприната, та да
направи безпомощен човек, чиято собствена власт се простираше до
най - висшите ешелони на правителството.



Бях се решил да отида до клуба и да се представя лично, когато
звънецът издрънча и госпожа Хъдсън въведе една много красива жена,
с хубави ръкавици и облечена просто, ала с вкус и чар. Толкова се бях
вглъбил, че чак след няколко мига разпознах госпожа Катрин
Карстеърс, съпругата на търговеца на картини от Уимбълдън, чието
посещение бе задвижило всички тези нещастни събития. Всъщност,
виждайки я, ми беше трудно да направя съответната връзка - накратко,
съвсем не знаех как банда ирландски бандити в американски град,
унищожили четири пейзажа на Констабъл и тяхната престрелка с
хора на Пинкертън би могла да доведе до настоящата ситуация.
Наистина парадоксално. От една страна всичко започна, когато
открихме мъртвеца в хотела на госпожа Олд - мор, но от друга -
наглед нямаше нищо общо. Може би сега говори писателят у мен, но
бих казал, че сякаш две от историите ми някак се бяха сплели така, че
герои от едната се появяваха в другата. Такова бе объркването ми,
когато видях госпожа Карстеърс. А тя стоеше пред мен и просто
хлипаше, докато я зяпах като глупак.

- Драга ми госпожо Карстеърс! - възкликнах аз, скачайки на крака. -
Моля, не се разстройвайте. Седнете. Да ви дам ли чаша вода?

Не можеше да говори. Заведох я до един стол, а тя извади кърпичка,
с която да обърше очи. Налях и малко вода и й я занесох, но тя ми
направи знак да оставя чашата.

- Доктор Уотсън - промълви накрая. - Простете натрапването.



- О, никак не се натрапвате. Много се радвам да ви видя. Когато
влязохте, се бях замислил, но ви уверявам, че сега имате пълното ми
внимание. Носите ли още новини от Риджуей Хол?

- Да. Ужасни новини. А господин Холмс не е ли тук?
- Не сте ли чули? Не видяхте ли вестниците?
Тя поклати глава.
- Не следя новините. Съпругът ми не го насърчава.
Зачудих се дали да не й покажа статията, но размислих.
- Боя се, че господин Шерлок Холмс е неразположен - рекох. - И

вероятно задълго ще е така.
- Тогава няма надежда. Няма към кого другиго да се обърна. - Сведе

глава. - Едмънд не знае, че съм тук. Всъщност, силно се опита да ме
разубеди. Кълна се обаче, че ще полудея, доктор Уотсън. Няма ли край
този кошмар, който унищожава нашия живот?

Отново заплака, а аз седях безпомощен, докато риданията й не
спряха отново.

- Може да ви помогне да ми кажете какво ви е довело тук -
предложих.

- Ще ви кажа. Но дали можете да ми помогнете? - Тя ненадейно се
оживи. - Разбира се! Та вие сте лекар! Вече ходихме при лекари.
Постоянно влизат и излизат от дома ни. Може би с вас ще е различно.
Ще разберете.

- Да не би съпругът ви да се е разболял?
- Не съпругът ми. Зълва ми, Илайза. Нали я помните? Когато я

срещнахте за пръв път, тя вече ни се беше оплаквала от болки в
главата и най - различни други проблеми, но оттогава състоянието й
рязко се влоши. Сега Едмънд мисли, че тя умира и никой не може
нищо да стори.



- Защо решихте, че тук можете да намерите помощ?
Госпожа Карстеърс поизправи гръб. Избърса очи и в един миг ми

направи впечатление силата на духа, която бях забелязал, когато я
срещнах за пръв път.

- Със зълва ми не се обичаме. Няма да се преструвам, че не е така.
От самото начало ме мислеше за авантюристка, извадила нокти, за да
се вкопчи в брат й, когато е най - уязвим. Виждаше в мен ловкиня на
пари, която преследва единствено материалните ползи от
положението си. Няма значение, че дойдох с предостатъчно собствени
пари. Няма значение, че аз се погрижих Едмънд да се възстанови на
борда на „Каталония“. Тя и майка й щяха да ме намразят без значение
коя съм, така че пред тях нямах никакъв шанс. Едмънд винаги им е
принадлежал - малкия брат, отдадения син, - и не можеха да понесат
това, че би могъл да намери щастие с другиго. Илайза дори ме
обвинява за смъртта на майка си. Можете ли да повярвате? Един
трагичен битов инцидент - угаснал пламък от газова лампа, - във
въображението й се превърна в умишлено самоубийство, сякаш
старицата е предпочитала да умре, вместо да ме гледа като нова
господарка на дома. Всяка от тях, по свой си начин, е луда. Не смея да
го кажа на Едмънд, но е вярно. Защо не можаха да приемат, че го
обичам и да се зарадват и за двама ни?

- А тази нова болест...?
- Илайза мисли, че е отровена. По - лошо, настоява, че аз съм

отговорна. Не ме питайте как е стигнала до извода. Лудост е, казвам
ви!

- Съпругът ви знае ли?
- Разбира се. Обвини ме, докато стоях с тях в стаята. Клетия

Едмънд! Никога не съм го виждала по - смутен. Не знаеше какво да
отвърне - ако бе се застъпил за мен, кой знае какво можеше да стори
това с ума й. Личеше му колко му е неудобно, но в мига, когато
останахме сами, се спусна към мен и поиска прошката ми. Илайза е
болна, няма съмнение, а Едмънд смята, че бълнуванията й са част от
болестта и е много възможно да е прав. Дори да е така, за мен
ситуацията става почти нетърпима. Сега храната й се готви отделно в
кухнята и Кирби й я носи като и за миг не си позволява да отклони
очи от ястията. Едмънд даже споделя чинията й. Преструва се, че е й
прави компания, но не е нищо повече от онези древноримски



дегустатори. Може би трябва да съм благодарна. Вече седмица яде
всичко, което и сестра му, а тя все повече се разболява, тъй че ако
добавям смъртоносна беладона към храната й, е пълна мистерия защо
само тя се влияе.



- Какво смятат лекарите, че причинява болестта й?
- Озадачени са. Първо мислеха, че е диабет, след това - отрова на

кръвта. Сега се боят от най - лошото и я лекуват за холера. - Тя наведе
глава и когато пак я вдигна, очите й преливаха от сълзи. - Ще ви кажа
нещо ужасно, доктор Уотсън. Част от мен желае смъртта й. Никога не
съм мислила нещо подобно за друг човек, нито дори за първия си
съпруг, когато бе най - пиян и ужасен. Но понякога си мисля, че ако
Илайза си замине, Едмънд и аз ще останем на спокойствие. Като че ли
не се спира в опитите си да ни раздели.

- Искате ли да се върна с вас в Уимбълдън? - предложих й аз.
- А бихте ли го сторили? - Очите й се изпълниха с надежда. -

Едмънд не искаше да търся Шерлок Холмс по две причини. За него
работата с вашия колега е приключила. Мъжът от Бостън, който го
следеше, е мъртъв и като че ли няма какво повече да се направи. А ако
доведем детектив в къщата, това само би убедило Илайза, че е права.



- А вие мислехте, че...?
- Надявах се господин Холмс да докаже невинността ми.
- Ако ще ви помогне да се успокоите, с удоволствие бих ви

придружил - рекох. - Трябва да ви предупредя, че съм
общопрактикуващ и опитът ми е ограничен, но дългото ми
сътрудничество с Шерлок Холмс ми е дало поглед върху необичайното
и бих могъл да забележа нещо, което останалите са пропуснали.

- Сигурен ли сте, доктор Уотсън? Ще съм ви много благодарна.
Понякога още се чувствам странник в тази страна и е същинска
благословия някой да се застъпва за мен.

Тръгнахме заедно. Не исках да напускам Бейкър стрийт, но видях,
че няма смисъл да си стоя там сам. Макар Лестрейд да се бе застъпил
за мен, още не ми разрешаваха да посетя Холмс в Холоуей. Майкрофт
щеше да пристигне в „Диоген“ едва следобед. А каквото и да казваше
госпожа Карстеърс, загадката на човека с каскета далеч не беше
решена. Интересно ми беше да видя Едмънд Карстеърс и сестра му
отново и макар да знаех, че съм много слаб заместител на Холмс, все
пак оставаше възможността да видя или чуя нещо, което би осветлило
малко събитията и ускорило освобождаването на другаря ми.

В началото Карстеърс не се зарадва да ме види, когато се
представих в антрето на дома му с елегантните картини и тихо
щракащия стенен часовник. Тъкмо се готвеше да излезе за обяд и бе
старателно облечен във фрак, сив сатенен шал и добре полирани
обувки. Цилиндърът и бастунът му го чакаха на масата до вратата.



- Доктор Уотсън! - възкликна той. - Мисля, че се разбрахме да не се
възползваме от услугите на господин Шерлок Холмс - обърна се
укорително към съпругата си.

- Аз не съм Холмс - отбелязах.
- Така е. Току - що прочетох вестника и забелязах, че господин

Холмс е изпаднал в тежка немилост.
- Това го сполетя, докато работеше по задачата, която му

възложихте.
- Тази задача приключи.
- Позволете да не се съглася.
- Хайде, Едмънд - намеси се госпожа Карстеърс. - Доктор Уотсън

много любезно ме придружи чак от Лондон. Съгласи се да прегледа
Илайза и да ни помогне с мнение.

- При нея вече минаха няколко лекари.
- Още едно мнение не може да навреди. - Тя го хвана за ръката. -

Нямаш представа какво ми беше през последните няколко дни. Моля
те, мили. Нека я види. Посещението може да помогне и на нея, дори и
само за да се оплаче на добрия доктор.

Карстеърс склони и потупа дланта й.
- Добре тогава. Но няма да стане веднага. Сестра ми се събуди късно

тази сутрин и я чух да приготвя вана. В момента Елси е при нея. Ще
може да ви се представи най - рано след тридесет минути.

- Нямам нищо против да изчакам - отзовах се аз. - Но ще се
възползвам да разгледам кухнята, ако нямате нищо против. Ако сестра
ви настоява, че някой трови храната й, може да е полезно да видя къде
я приготвя.

- Разбира се, доктор Уотсън. Простете грубостта ми отпреди малко.
Пожелавам всичко добро на господин Холмс и се радвам да ви видя.
Просто кошмарът сякаш няма да спре. Първо Бостън, след това
клетата ми майка, онази история в хотела, а сега - Илай - за. Едва
вчера се сдобих с един гваш17от рубенсовата школа - прекрасна
картина на Мойсей и Червено море. Сега обаче се чудя дали не съм
прокълнат като някой от онези древни фараони.



Слязохме в голяма проветрива кухня, толкова пълна с тенджери и
тигани, с врящи котли и дъски за рязане, че изглеждаше оживена,
макар всъщност наглед да не кипеше дейност. В помещението имаше
трима души от прислугата. Единия го познавах. Кир - би - мъжът,
който ни посрещна при първото ни посещение в Риджуей хол, седеше
на масата и мажеше филийки с хляб за обед. Дребна червенокоса
женица, бухнала като пудинг, стоеше край печката и разбъркваше
супа, чийто аромат - на зеленчуци и телешко, - изпълваше въздуха.
Третият бе лукав на вид младеж, седнал в ъгъла - той вяло лъскаше
прибори. Макар Кирби да стана на крака, още когато влязохме, за -
белязах, че младежът не помръдна и само погледна през рамо, сякаш
бяхме натрапници. Имаше дълга жълтеникава коса, лице с леко
женствени черти и едва ли бе на повече от осемнайсет или
деветнайсет години. Спомних си, че Карстеърс бе споменал на Холмс
и мен, че съпругата на Кирби имала племенник, Патрик, който
работел на партера и предположих, че това е той.

Карстеърс ме представи.
-  Това е доктор Уотсън, който ще се опита да установи причините

за болестта на сестра ми. Може да има въпроси към вас и ще съм
доволен, ако им отговорите колкото можете по - прямо.



Макар да се бях добрал до кухнята, нямах идея какво точно да
говоря. Все пак започнах с готвачката, за - щото ми изглеждаше най -
достъпна от тримата.

- Вие ли сте госпожа Кирби? - попитах я.
- Да, сър.
- Вие готвите цялата храна?
- Всичко се приготвя в кухнята, сър, от мен и съпруга ми. Патрик

бели картофите и ми помага с миенето, когато е в настроение, ама
цялото ядене минава през моите ръце и ако нещо е отровено в тая
къща, господин Уотсън, няма да го намерите тук. Кухнята ми няма и
петънце, сър. Дори веднъж месечно я варосваме. Влезте в килера с
провизиите, ако искате. Всичко си е на мястото и е много проветриво.
Купуваме си храната оттук и ни носят само пресни продукти.

- Болестта на госпожица Карстеърс не е от храната, сър -
измърмори Кирби и скришом хвърли поглед към господаря на къщата.
- Вие и госпожа Карстеърс яде - те същото като нея и сте си добре.

- Ако мен питате, нещо странно е дошло в този дом - рече госпожа
Кирби.

- Какво искаш да кажеш, Маргарет? - попита я госпожа Карстеърс.
- Не знам, госпожо. Нищо не искам да кажа. Ама всички се

тревожим до смърт заради горката госпожица Карстеърс, все едно
нещо му има на това място. Ама каквото и да е, съвестта ми е чиста и
си стягам куфарите и си заминавам, ако някой намекне другояче.

- Никой не ви вини, госпожо Кирби.
- Но е права. Нещо й има на тая къща. - Беше кухненското момче.

Първите му думи ме подсетиха за ирландския му произход.
- Казваш се Патрик, нали? - запитах го аз.



- Точно така, сър.
- А откъде си?
- От Белфаст, сър.
Със сигурност беше съвпадение и нищо повече, но Рурк и Кийлън

0‘Донахю също бяха от Белфаст.
- Откога си тук, Патрик?
- От две години. Тук съм преди госпожа Карстеърс. - Момчето се

подсмихна като на някаква тайна шега.
Не ми влизаше в работата, но всичко в поведението му - това как се

бе отпуснал на столчето си и дори говорът му, - ми се струваше
умишлено неуважително и се изненадах, че Карстеърс му го
позволява. Съпругата му не бе толкова благосклонна.

- Как смееш да ни говориш така, Патрик - каза тя. - Ако намекваш
нещо, кажи го. А ако си недоволен тук, по - добре си ходи.

- А, харесва ми, госпожо Карстеърс, и не бих казал, че бих искал да
отида другаде.

- Такава наглост! Едмънд, няма ли да му кажеш нещо?
Карстеърс се поколеба, но в този кратък миг нещо иззвънтя и Кирби

погледна към отсрещната стена, където бе редицата звънци за
прислугата.

- Това е госпожица Карстеърс, сър - рече той.
- Сигурно е готова с банята си - отбеляза домакинът. - Можем да се

качим. Освен ако нямате други въпроси, доктор Уотсън?
- Не, нямам - отвърнах. Няколкото ми въпроса бяха напразни и

внезапно паднах духом, понеже ми хрумна, че ако Холмс беше тук,
вече щеше да е разрешил загадката. Какво ли би си помислил за
ирландския младеж и взаимоотношенията му с останалите? И какво
би видял, докато обхождаше с очи стаята?



„Там е работата, Уотсън, че не наблюдавате.“ Често ми го повтаряше
и никога думите му не ми се бяха стрували по - верни отколкото в
онзи момент. Кухненският нож на масата, супата върху огъня, двата
фазана, увиснали от кука в долапа, Кирби, който гледа надолу,
съпругата му с ръце на престилката си, Патрик и усмивката му... дали
биха му казали повече, отколкото на мен? Несъмнено. Покажи му
капка вода и ще изведе съществуването на Атлантическия океан.
Покажи ми я на мен и ще тръгна да търся чешма. Това ни
различаваше.

Върнахме се горе и се качихме на най - горния етаж. По пътя
подминахме младо момиче, забързало се в другата посока с купа и две
хавлии. Това беше Елси, момичето от кухнята. Държеше главата си
наведена и не видях изражението й. Мина покрай нас и се скри.

Карстеърс почука леко на вратата и влезе, за да види дали сестра му
би искала да ме приеме. Чаках отвън с госпожа Карстеърс.

- Ще ви оставя тук - рече тя. - Ако вляза, само ще причиня още
тревоги на зълва си. Но ви моля да ме уведомите, ако забележите нещо
във връзка с болестта й.

- Разбира се.
- И отново ви благодаря, че дойдохте. Такова облекчение е да ви

имам за приятел.
Замина си, точно когато вратата се отвори и Карстеърс ме покани.

Влязох в тясна, ала елегантно обзаведена спалня, вградена под
стрехите, с малки прозорци, частично отворени завеси и огън в
камината. Забелязах втора врата, която водеше към съседната баня, а
във въздуха бе застинал тежкият аромат на лавандула и соли за вана.
Илайза Карстеърс лежеше на леглото, подпряна на възглавници и
загърната с шал.



Веднага забелязах, че здравето й рязко се е влошило след
последното ми посещение. Изглеждаше изпита и изтощена -
състояние, което често наблюдавах в по - сериозните си случаи, а
очите й гледаха жалостиво над изпъкналите кости, в които се бяха
превърнали скулите й. Беше се сресала, но косата й сякаш бе
занемарена и падаше по раменете й. Ръцете й, отпуснати на чаршафа,
имаха мъртвешки вид.

- Доктор Уотсън! - поздрави ме тя, но гласът й изхриптя така, като
че в гърлото си имаше пясък. - Защо сте дошли?

- Госпожа Карстеърс ме помоли да дойда - отвърнах.
- Тя ме иска мъртва.
- Не ми направи такова впечатление. Дали ще позволите да ви

премеря пулса?
- Премерете каквото искате. Нищо не е останало от мен за мерене.

А когато си отида, ще дойде и редът на Едмънд. Помнете ми думата.
- Стига, Илайза! Не говори така - упрекна я брат й.
Хванах китката й - пулсът й бе твърде бърз, защото тялото й се

бореше с болестта. Кожата й леко синееше, което, заедно с другите
симптоми, които ми се набиха на очи, ме накара да се запитам дали
другите лекари не са прави да предполагат холера.

- Имате ли болки в корема? - попитах.
- Да.
- А ставите болят ли ви?
- Чувствам как костите ми се разлагат.
- За вас се грижат лекари. Какви лекарства са предписали?
- Сестра ми взима лауданум - обясни Карстеърс.
- Храните ли се?



- Храната ме убива!
- Опитвайте да се храните, госпожице Карстеърс. Иначе само ще

отслабвате още повече. - Пуснах ръката й. - Не мога да ви предложа
много повече. Отваряйте прозорците, за да пускате свеж въздух, а
чисто - плътността, разбира се, е от първостепенно значение.

- Къпя се всеки ден.
- Би помогнало също да сменяте дрехите и постелята си ежедневно.

Преди всичко обаче трябва да се храните. Посетих кухнята и виждам,
че храната ви се приготвя изрядно. Няма от какво да се боите.

- Някой ме трови.
- Ако някой те трови, трови и мен! - възкликна Карстеърс. - Моля те,

Илайза! Защо не искаш да се вразумиш?
- Уморена съм. - Болната се отпусна назад и затвори очи. -

Благодаря ви за посещението, доктор Уотсън. Да отворим прозорците
и да сменим постелята! Виждам, че сте в най - висшия ешелон на
професията си!

Карстеърс ме изведе навън и, честно казано, радвах се, че си
тръгвам. Илайза Карстеърс се държа грубо и подигравателно и при
предишната ни среща, а болестта й само бе подхранила тази черта на
характера й. С господин Карстеърс се разделихме на входната врата.

- Благодаря за посещението ви, доктор Уотсън - каза той. - Разбирам
мотивите, които са докарали скъпата ми Катрин пред вратата ви и
много се надявам, че господин Холмс скоро ще успее да преодолее
трудностите, в които се намира.

Стиснахме си ръцете. Тъкмо щях да си тръгна, но се сетих нещо.



- Още само едно нещо, господин Карстеърс. Жена ви може ли да
плува?

- Моля? Колко необичаен въпрос! Защо искате да знаете?
- Имам си методи...
- Всъщност, Катрин изобщо не умее да плува. Страхува се от морето

и ме уверява, че при никакви обстоятелства не би влязла във водата.
- Благодаря ви, господин Карстеърс.
- Приятен ден, доктор Уотсън.
Вратата се затвори. Вече имах отговор на въпроса, който Холмс си

бе задал на глас. Оставаше само да разбера какво е имал предвид.
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В тъмното
 
Когато се върнах, ме очакваше бележка от Майкрофт. Привечер щял

да е в клуб „Диоген“ и би се радвал да ме види, ако го потърся по това
време. Почти бях грохнал от пътуването до Уимбълдън и обратно, а и
всичко случило се в последните дни... всеки път, когато сериозно
напрягах сили, не можех да не се сетя за раните си от Афганистан.
Все пак след кратка почивка реших отново да изляза, тъй като не ми
даваше мира мисълта за мъченията, на които е подложен Шерлок
Холмс, докато аз съм на свобода, а това тежеше повече от всякакви
тревоги за собствената ми особа. Майкрофт можеше да не ми даде
втора възможност да го посетя - бе колкото пълен, толкова и капризен
и се стрелкаше из коридорите на властта като възедра сянка. Госпожа
Хъдсън приготви късен обяд, а след това заспах на стола си. Небето
вече тъмнееше, когато хванах файтон за Пал Мал.

С Майкрофт веднага се срещнахме в Стаята на непознатите, но този
път той се държеше по - отривисто и официално, отколкото когато
беше с брат си. Започна без учтивости.

- Лоша работа. Много лоша работа. Защо брат ми поиска съвет, ако
не е бил готов да се вслуша?

- Мисля, че искаше от вас информация, не съвет.
- Добър аргумент. Предвид обаче, че можех да му предоставя само

едното, можеше поне да чуе каквото имах да му кажа. Казах му, че
нищо добро няма да излезе... Но той си е такъв, от много малък. Буен.
Майка ни също го виждаше и все се боеше, че ще се забърка в
неприятности. Да можеше само да доживее да го види като детектив.
Щеше да се смее!



- Можете ли да му помогнете?
- Вече знаете отговора, доктор Уотсън, казах ви, когато се видяхме

за последно. Нищо не мога да направя.
- И ще видите как го обесват за убийство?
- Няма да се стигне дотам. Не може. Вече работя зад кулисите и

макар да срещам изненадващо количество набъркване и
вмешателство, прекадено много важни хора го познават твърде добре,
за да възникне тази възможност.

- Държат го в Холоуей.
- Доколкото знам, да, и се грижат добре за него - доколкото

позволява това зловещо място.
- Какво можете да ми кажете за инспектор Харимън?
- Добър полицай, принципен, няма и петънце в досието.
- А за другите свидетели?
Майкрофт затвори очи и понаклони глава, сякаш опитваше добро

вино. Така си даваше време да помисли.
- Зная какво се опитвате да догадите, доктор Уотсън - каза най -

сетне. - И трябва да ми вярвате, когато ви казвам, че въпреки
безразсъдното му поведение, интересите на Шерлок са ми приоритет
и се опитвам да осмисля станалото. С цената на значителни лични
ресурси проучих историята и на доктор Томас Аклънд, и на лорд
Хоръс Блекуотър, и със съжаление трябва да ви споделя, че доколкото
виждам, и двамата са безупречни, от добри семейства, ергени, богати.
Не се засичат в никакви клубове. Не са учили заедно. През по -
голямата част от живота си са живели на стотици мили един от друг.
Встрани е съвпадението, че и двамата са били в Лаймхаус по едно и
също време на нощта, нищо не ги свързва.



- Освен ако това нещо не е Домът на коприната.
- Точно така.
- А не желаете да ми кажете какво е то.
- Не мога да ви кажа, защото не зная. Точно затова предупредих

Шерлок да се оттегли. Ако има нещо, братство или съглашение, в
сърцето на правителството, което не ми се споменава, което е толкова
тайно, че само да спомена името му и ме викат в офисите в Уайт -
хол, инстинктът ми подсказва да се обърна на другата страна, а не да
пускам идиотски обявления в национален вестник! Казах на брат си
колкото можех... може би повече, отколкото трябваше.

- И какво ще стане? Ще позволите ли да го съдят?
- Какво позволявам или не позволявам няма нищо общо. Боя се, че

надценявате много влиянието ми. - Майкрофт извади от жилетката си
кутийка за емфие от черупка на костенурка и си взе щипка. - Мога да
се застъпя за него; ни повече, ни по - малко. Да говоря в негова полза.
Ако наистина е наложително, ще се явя като свидетел.

Сигурно съм изглеждал разочарован, защото Майкрофт остави
емфието, стана на крака и дойде при мен.

- Не се обезкуражавайте, доктор Уотсън - посъветва ме. - Брат ми е
изумително изобретателен мъж и дори в този мрачен час може да ви
изненада.



- Ще го посетите ли? - попитах аз.
- По - скоро не. Това ще го накара да се чувства неловко, а мен ще

постави в неудобна ситуация и то без никаква полза. Но му кажете на
всяка цена, че сте дошли при мен и че правя каквото мога.

- Не ми позволяват да го видя.
- Поискайте отново утре. В крайна сметка ще ви пуснат. Нямат

причина да ви държат далеч от него. - Изпрати ме до вратата. - Брат
ми има голям късмет с толкова непримирим съюзник и толкова добър
хроникьор - отбеляза.

-  Дано не съм написал последното му приключение.
- Довиждане, доктор Уотсън. Неприятно ми е да проявявам

непочтителност, но ще съм ви задължен да не търсите повторен
контакт с мен освен, разбира се, при най - спешни обстоятелства.
Желая ви приятна вечер.

С натежало сърце се върнах на Бейкър стрийт, тъй като Майкрофт
ми помогна дори по - малко отколкото очаквах, а и се чудех за какви
спешни обстоятелства ми говореше, сякаш настоящите не бяха
именно такива. Поне беше останала възможността да ми помогне да
вляза в Холоуей, та посещението не бе изцяло загуба на време, ала ме
болеше глава, боляха ме ръката и рамото и знаех, че съм на прага на
силите си. Денят ми обаче още не беше свършил. Когато слязох от
файтона и закрачих към входната врата, която тъй добре познавах,
отстрани изникна и препречи пътя ми един дребничък мъж с черна
коса и черно палто.

- Доктор Уотсън? - попита.
- Да?
Нетърпелив бях да продължа, ала дребният не се отделяше от мен.



- Чудех се, докторе, дали бих могъл да ви помоля да дойдете с мен?
- По каква работа?
- Работа, свързана с приятеля ви господин Шерлок Холмс. Каква

друга?
Разгледах го по - отблизо и видяното не ме предразположи. На пръв

поглед бих го взел за занаятчия, може би шивач или дори погребален
агент, защото у лицето му имаше някаква почти заучена скръб. Над
очите му тегнеха тежки вежди, а над горната му устна - гъст мустак.
Носеше бомбе и черни ръкавици. От Стойката му, на пръсти, очаквах
всеки момент да извади метър. За какво обаче? Нов костюм или
ковчег?

- Какво знаете за Холмс? - попитах аз. - Каква информация имате,
та да не можете да ми я кажете тук?

- Нямам никаква информация, доктор Уотсън. Аз съм просто
вестител, прост слуга на този, който я има - тази личност ме изпрати,
за да ви помоля да отидете при него.

- Къде да отида? Кой е той?
- Боя се, че нямам правото да кажа.
- Тогава аз се боя, че си пилеете времето. Не съм в настроение

отново да излизам тази вечер.
- Сър, не разбирате. Господинът, за когото работя, не ви кани. Той

изисква присъствието ви. И макар да ме смущава да ви го кажа, не е
свикнал да му отказват. Всъщност, това би било ужасна грешка. Бих
ли могъл да ви помоля да сведете поглед, сър? Така! Не, не се
стряскайте. В безопасност сте, уверявам ви. Сега, ако бихте били така
добър да дойдете насам...

Изумен, бях направил крачка назад, защото когато погледнах
надолу, видях револвера му, насочен към корема ми. Не можех да
предположа дали го е извадил, докато сме говорили, или през цялото
време ме е държал на мушка, но сякаш станах свидетел на неприятен
фокус. Той със сигурност не се притесняваше от оръжието си. Човек,
който никога не е стрелял с револвер, го държи по определен начин,
както и този, който е стрелял многократно. Лесно се виждаше към коя
категория принадлежи моят нападател.



- Няма да ме застреляте насред улицата - рекох.
- Тъкмо напротив, доктор Уотсън, заръчано ми е да сторя точно

това, ако решите да ме затруднявате. Но нека бъдем честни. Не желая
да ви убия повече, отколкото вие - да умрете. Може да ми помогне, ако
знаете - и тук ви се заклевам най - тържествено, - че не ви мислим
злото, макар в момента да не изглежда точно така. След известно
време всичко ще ви се изясни, включително и защо са нужни тези
мерки.

Говореше по изключителен начин, едновременно угоднически и
невероятно заплашителен. Направи жест с пистолета си и забелязах
черна карета с два коня и кочияш. Беше с четири колела и прозорци от
матирано стъкло и се запитах дали вътре не чака мъжът, с когото
трябваше да се запозная. Отидох и отворих вратата. Празно беше, но
тапицерията бе пищна и елегантна.

- Докъде ще пътуваме? - попитах. - Хазяйката ме очаква за вечеря.
- Там, където отиваме, ще вечеряте по - добре. А колкото по - скоро

се качите, толкова по - скоро ще тръгнем.
Дали наистина щеше да ме застреля пред собствения ми дом?

Вярвам, че щеше. Имаше нещо неумолимо у себе си. В същото време,
ако се качах в каретата, можех да бъда откаран някъде, където никой
повече никога да не чуе за мен. Ами ако го пращаха същите, убили Рос
и сестра му и саморазправили се толкова подло с Холмс? Забелязах, че
стените на каляската са облицовани с коприна - не бяла, а
перленосива. Но пък си припомних, че този до мен представлява
някого с информация. Както и да го погледнех, като че ли нямах
избор. Качих се. Мъжът ме последва и затвори вратата, при което
разбрах, че в едно отношение съм постъпил глупаво. Бях
предположил, че непрозрачните стъкла пречат да гледам вътре, докато
истинската им цел очевидно бе да не гледам навън. Виждах само
мъглявите кълба светлина на уличните лампи - те също изчезнаха,
когато напуснахме града, пътувайки - бих казал, - на север. На
седалката ми бе оставено одеяло и го придърпах върху коленете си,
защото, както обикновено, декемврийската вечер застудя жестоко.
Придружителят ми не говореше и като че ли бе заспал - главата му
клюмаше, а пистолетът се клатушкаше в скута му. Ала след около час,
когато посегнах да отворя прозореца с надеждата да видя нещо



познато в пейзажа, което да ми каже къде съм, той трепна, събуди се и
поклати глава, все едно укоряваше непослушен ученик.



- Доктор Уотсън, несъмнено очаквах нещо по - добро от вас.
Господарят ми много се е постарал да скрие от вас
местонахождението си. Той е много уединена личност. Ще ви помоля
да не давате воля на любопитството си и да държите прозорците
затворени.

- Колко дълго ще пътуваме?
- Колкото е нужно?
- Имате ли име?
- О, да, сър. Но се боя, че не мога да си позволя волността да ви го

разкрия.



- А какво можете да ми кажете за работодателя си?
- По тази тема бих могъл да не млъквам от тук до Северния полюс,

сър. Той е изключителен човек. Само че не би му се харесало да ви
говоря за него. Като цяло, колкото по - малко се приказва за него,
толкова по - добре.

Пътуването ми беше почти непоносимо. Според часовника ми бяха
минали два часа, но нямаше как да зная в каква посока се движим,
нито колко път сме изминали, защото се досетих, че може просто да
обикаляме и целта ни да е много близо. Веднъж - дваж каляската зави
и усетих как се плъзгам настрани. През повечето време колелата се
въртяха по гладък асфалт, но от време на време изтрополяваха и
усещах, че сме преминали върху издигнат път. В някакъв момент чух
над нас парен локомотив. Сигурно минавахме под мост. Иначе ме
поглъщаше тъмнина и накрая задрямах - следващото, което помня, е
как каляската се поразтърси и спря, а спътникът ми се пресягаше през
мен, за да отвори вратата.

- Ще влезем направо в къщата, доктор Уотсън - каза той. - Такива са
заповедите ми. Моля ви да не се застоявате навън. Нощта е студена и
зловредна. Ако не влезете веднага, страхувам се да не ви убие.

Зърнах само една огромна неприветлива къща - бръшлян покриваше
фасадата, а плевели задушаваха градината. Може да сме били в
Хемпстед или Хемпшир. Високи стени и тежки порти от ковано
желязо, вече затворени зад нас, обграждаха площите. Самото здание
ми напомняше на абатство, с назъбените прозорци, водоливници -
чудовища и кула, издигаща се от покрива. На горните етажи всички
прозорци тъмнееха, ала в някои от долните стаи горяха лампи. Под
стряхата зееше отворена врата, но никой не ме прие, ако подобно
място изобщо можеше да се нарече гостоприемно, дори в най -
слънчевата лятна привечер. Подканен от спътника си, забързах след
него. Затвори вратата зад мен и тътенът й проехтя по сумрачните
коридори.



- Насам, сър. - Беше взел лампа и го последвах по една галерия,
покрай стъклописи, дъбова облицовка, картини толкова тъмни и
избледнели, че ако не бяха рамките, можех да не ги забележа.
Стигнахме до някаква врата.

- Оттук. Ще го уведомя, че сте пристигнали. Няма да се бави. Не
докосвайте нищо. Не ходете никъде. Покажете въздържаност!

И след тези странни указания спътникът ми гърбом излезе откъдето
дойдохме.

Намирах се в библиотека. В каменната камина бумтеше огън, а на
полицата грееха свещи. Кръгла маса от тъмно дърво с няколко стола
около нея заемаше средата на стаята, а там горяха още повече свещи.
Тежки завеси скриваха двата прозореца, а на иначе голия дървен под
имаше дебела черга. В библиотеката имаше поне няколкостотин тома.
От пода до тавана се издигаха високи лавици, имаше и стълба на
колелца, която можеше да се движи от единия до другия край. Взех
свещ и разгледах някои от кориците.

Собственикът, който и да бе, навярно чудесно владееше френски,
немски и италиански - открих книги и на трите езика, освен тези на
английски. Интересите му обхващаха физика, ботаника, философия,
геология, история и математика. Доколкото можех да видя, нямаше
художествени творби. Подборът всъщност много ми напомни на
Шерлок Холмс, защото доста точно отразяваше интересите му. От
архитектурата на стаята, формата на камината и орнаментите по
тавана виждах, че къщата е якобинска. Реших да спазя дадените ми
указания и седнах на един от столовете, приближавайки длани до
огъня. Бях благодарен за топлината, защото дори с одеялото
пътуването беше безжалостно.

 



Стаята имаше и втора врата срещу тази, от която влязох. Ненадейно
тя се отвори и откри мъж, толкова висок и слаб, че изглеждаше
несъразмерен с рамката и като че ли му се налагаше да се наведе, за
да влезе. Носеше тъмни панталони, турски пантофи и кадифен жакет.
Когато излезе на светло, се оказа почти плешив, с високо чело и
хлътнали очи. Движеше се бавно, а подобните му на пръчки ръце бяха
скръстени на гърдите, сякаш самият той се държеше да не се
разпадне. Забелязах, че библиотеката е свързана с химическа
лаборатория и моят домакин е бил зает именно там, докато съм чакал.
Зад него на дълга маса бяха натрупани епруветки, бутилчици,
дамаджани, тръбички за дестилиране и лабораторни нагреватели.
Самият човек миришеше силно на химикали. Почудих се относно
естеството на експериментите му, но съобразих, че е по - добре да не
питам.

- Доктор Уотсън - каза той. - Нека ви се извиня, че ви задържах.
Един пипкав въпрос изискваше вниманието ми, но вече го разреших
плодотворно. Предложиха ли ви вино? Не? Ъндърууд, колкото и да е
усърден, не е точно най - деликатният човек. За съжаление, в моята
работа човек не може да си позволи да избира. Надявам се, че се е
грижил добре за вас по пътя дотук.

- Дори не ми каза името си.
- Това не е особено изненадващо. Не възнамерявам да ви дам своето.

Ала вече е късно, а ние имаме работа. Надявам се да вечеряте с мен.



- Нямам навика да вечерям с хора, които дори не ми се представят.
- Може би не. Но ви моля да помислите върху следното: в тази къща

може да ви се случи всичко. Би било глупаво и мелодраматично да ви
кажа, че сте в моята власт, но пък е вярно. Не знаете къде сте. Никой
не ви е видял да идвате. Ако никога не се върнете, светът няма да
узнае за това. Затова предполагам, че от възможностите, които в
момента виждате, приятната вечеря несъмнено е по - добрият избор.
Храната е малко постна, но виното е добро. Масата е сложена в
съседната стая. Моля, елате насам.

Поведе ме обратно в коридора, прекосихме го и влязохме в една
трапезария, голяма сигурно почти колкото едно крило на къщата, с
галерия за оркестър в единия край и огромно огнище в другия. Между
двете се простираше дълга маса, достатъчно за около тридесет души, и
човек можеше лесно да си представи миналото, в което цяло
семейство и приятелите им са се събирали тук, свирела е музика,
огънят е бушувал в камината, а безкрайни поредици ястия са били
сервирани и отнасяни. Ала тази вечер бе празно. Самотна лампа с
абажур хвърляше кръг светлина върху няколко парчета колбас, хляб и
бутилка вино. Изглежда стопанинът на къщата и аз щяхме да ядем
сами, обградени от сенки. Заех мястото си угнетен и без апетит. Той
седна в края на масата, прегърбен на стол, който изглеждаше крайно
неподходящ за тромавата му фигура.

- Често съм искал да се запознаем, доктор Уотсън - започна той,
докато си взимаше храна. - Може да се изненадате, но съм голям ваш
почитател и имам всичките ви хроники.



Носеше брой на списание Корнхил и го отвори на масата.
- Току - що прочетох тази, „Тайната на заключената стая“, и мисля,

че е много добре написана.
Въпреки изключително странните обстоятелства, не можех да не

почувствам известно задоволство, защото аз самият бях много
доволен именно от нея.

- Съдбата на госпожица Виолет Хънтър не ме заинтересува -
продължи той. - А Джефри Рукасел определено е скот от най - долна
проба. Но е изумително колко наивно се е оказало момичето. Както
винаги обаче най - много ме заплени изобразяването ви на господин
Шерлок Холмс и методите му. Жалко, че не записахте седемте
различни обяснения за престъплението, които ви е споменал. Това би
било изключително полезно. Но и така сте открехнали вратата към
един изумителен ум и обществото трябва да ви благодари. Вино?

- Да, благодаря.
Наля две чаши и продължи.
- Срамота е, че Холмс не се е посветил изцяло на този тип

злодеяния, а именно битови престъпления, където мотивите са без
значение, както и жертвите. Рукасел дори не е арестуван за участието
си, макар да е зле осакатен, нали така?

- Ужасяващо обезобразен, да.
- Може би това наказание му стига. Ала когато приятелят ви обърне

вниманието си към по - големи дела, към бизнес предприятия,
организирани от хора като мен, тогава прекрачва границата и се
превръща в пречка. Доста се боя, че в последно време прави точно
това и ако продължава, може би ще се срещна с него и ви уверявам, че
това няма да е в негова полза. В гласа му имаше нещо, което ме
разтрепери.



- Не ми казахте кой сте - рекох. - А бихте ли ми казали какъв сте?
- Математик съм, доктор Уотсън. Не е самоизтъкване да спомена, че

работата ми по Биномиалната теорема се изучава в повечето
европейски университети. Също така вие несъмнено бихте ме
окачествили като престъпник, макар да ми се ще да мисля, че съм
превърнал престъплението в наука. Опитвам се да не цапам ръцете си.
Оставям това на господин Ъндърууд и себеподобните му. Да го кажем
така - аз съм абстрактен мислител. Престъплението, в най - чистата си
форма, все пак е абстрактно, като музиката. Аз я пиша. Други я
изпълняват.

- А какво искате от мен? Защо ме доведохте?
- Освен за да порадвам на компанията ви? Желая да ви помогна.

Нещо повече - и това ме изненадва и мен самия, - желая да помогна на
Шерлок Холмс. Много жалко, че не ми обърна внимание преди два
месеца, когато му изпратих нещо, канейки го да погледне по - отблизо
проблема, който сега му поражда толкова грижи. Може би е трябвало
да съм малко по - директен.

- Какво сте му изпратили? - попитах, макар да се досещах.
- Парче бяла лента.
- Вие сте от Дома на коприната!
- Нямам нищо общо с него! - За пръв път прозвуча разгневен. - Не

ме разочаровайте с нефелните си силогизми. Пазете ги за книгите си.
- Но знаете какво е.
- Зная всичко. Получавам информация за всяко порочно деяние в

тази страна, голямо или малко. Имам агенти във всеки град, на всяка
улица. Те са очите ми. Никога не мигат. - Изчаках го да продължи, но
кога - то го стори, поде друга тема. - Трябва да ми дадете обещание,
доктор Уотсън. Трябва да се закълнете във всичко, което ви е свято, че
никога няма да кажете на Холмс или на друг за тази среща. Никога не
бива да пишете за нея. Никога да не я споменавате. Научите ли някога
името ми, престорете се, че го чувате за пръв път и че не ви говори
нищо.



- Как сте сигурен, че ще спазя подобно обещание?
- Знам, че държите на думата си.
- А ако откажа?
Той въздъхна.
- Нека ви кажа, че животът на Холмс е в голяма опасност. Нещо

повече, ще е мъртъв до четиридесет и осем часа, ако не сторите
каквото поискам. Само аз мога да ви помогна, но само при моите
условия.

- Тогава съм съгласен.
- Давате ли думата си?
- Да.
- В какво се заклевате?
- В брака си.
- Не стига.
- В приятелството си с Холмс.
Той кимна.
- Сега се разбираме.
- Какво тогава е Домът на коприната? Къде да го открия?
- Не мога да ви кажа. Ще ми се да можех, но се боя, че Холмс трябва

сам да разбере това. Защо? Първо, защото зная, че може и ще ми е
интересно да разуча методите му, да го видя в действие. Колкото
повече знам за него, толкова по - малко плашещ съперник е. Но има и
нещо друго. Признах ви, че съм престъпник, ала какво значи това?
Само това, че обществото се управлява по определени правила, но на
мен ми се струват пречки и затова избирам да ги игнорирам. Срещал
съм уважавани банкери и адвокати, които биха казали същото. Всичко
опира до мярката. Но аз не съм звяр, доктор Уотсън. Не убивам деца.
Смятам се за цивилизован човек и има и други правила, които за мен
са ненарушими. И какво прави човек като мен, когато се натъкне на
група хора, чието поведение, чиято престъпност, той счита за
прекадена? Бих могъл да ви кажа кои са и къде да ги откриете. Можех
вече да съм казал на полицията. Уви, подобно деяние би увредило
непоправимо репутацията ми сред много от служителите ми, които не
са толкова духовно извисени, колкото съм аз. Има такова нещо като
криминален кодекс на честта и мнозина престъпници, които
познавам, го приемат много сериозно. Всъщност, и аз съм на тяхното



мнение. Какво право имам да съдя своите другари по призвание?
Определено не очаквам те да съдят мен.

- Изпратили сте улика на Холмс.
- Реагирах импулсивно, което е много необичайно за мен и показва

тогавашното ми раздразнение. Дори и това беше компромис - най -
малкото, което можех да сторя при така стеклите се обстоятелства.
Ако наистина съм предизвикал действията му, мога да се утеша с
мисълта, че не съм сторил почти нищо и вината не е моя. Ако пък не е
обърнал внимание, няма щети и съвестта ми е чиста. При все това,
нямате си представа колко съжалявам, че той избра да стори второто -
или по - скоро да не го стори. Искре - но вярвам, че светът ще е много
по - хубаво място без Дома на коприната. Още се надявам това да
стане. Затова ви поканих.



- Но ако не можете да ме сдобиете с информация, какво можете да
ми дадете?

- Това. - Той плъзна по масата нещо към мен. Малък метален ключ.
- Какво е това?
- Ключът към килията му.
- Какво? - Почти се изсмях. - Очаквате Холмс да избяга? Това ли е

великолепният ви план? Искате да му помогна да избяга от Холоуей?
- Не зная защо идеята ви се струва толкова забавна, доктор Уотсън.

Нека ви уверя, че няма друга алтернатива.
- Остава разследването на съдебните медици. Истината ще излезе

наяве.
Лицето му се смрачи.
- Нямате представа срещу какви хора сте изправени и започвам да

се питам дали не си губя времето. Нека ви стане ясно: Шерлок Холмс
няма да напусне Холоуей жив. Разследването на съдебните медици е
насрочено за следващия четвъртък, но Холмс няма да е там. Враговете
му няма да го позволят. Възнамеряват да го убият в затвора.

Бях ужасѐн.
- Как?
- Не мога да ви кажа. Отрова или удушаване биха били най - лесни,

но могат да се изфабрикуват десетки злополуки. Несъмнено ще
намерят начин да изглежда естествено. Вярвайте ми. Заповедта е
дадена. Времето му изтича.

Взех ключа.
- Как се сдобихте с това?



- Това няма значение.
- Тогава ми кажете как да му го дам. Не ми позволяват да го видя.
- Вие ще се погрижите за това. Нищо повече не мога да направя, без

да разкрия целите си. Инспектор Лестрейд е на ваша страна. Говорете
с него. - Рязко се изправи. - Мисля, че няма какво повече да си кажем.
Колкото по - скоро се върнете на Бейкър стрийт, толкова по - скоро ще
започнете да мислите какво трябва да се стори. - Той се поотпусна. -
Ще добавя само едно. Не можете да си представите колко силно
удоволствие получих от запознанството ни. Завиждам на Холмс, че
има до себе си толкова верен биограф. И аз имам извънредно
интересни истории, които бих могъл да споделя с хората, та се питам
дали някой ден не бих могъл да се възползвам от услугите ви. Не? Е,
просто ми мина през главата. Като оставим това, предполагам винаги
би било възможно да стана герой в някой от разказите ви. Дано ме
представите подобаващо.

Това бяха последни му думи към мен. Навярно е дал знак чрез скрит
механизъм, защото в този миг се отвори вратата и влезе Ъндърууд.
Пресуших чашата си, защото имах нужда от виното да ме подготви за
път. Взех ключа и станах.

-  Благодаря ви - рекох.
Не отвърна. На прага се обърнах назад. Домакинът ми седеше сам

начело на огромната празна маса и на светлината на свещите
човъркаше храната си. Вратата се затвори. И освен едно кратко
зърване след година на гара Виктория, не го видях никога повече.
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Затвор Холоуей
 
В някои отношения завръщането ми в Лондон представляваше още

по - голямо изпитание от заминаването. Тогава се бях оказал просто
пленник в ръцете на хора, които вероятно ми мислеха злото и
половината нощ изкарах пътувайки към незнайно място. Сега знаех,
че се връщам у дома само след няколко часа, но не можех да запазя
равнодушие. Щяха да убият Холмс! Загадъчните сили, чийто заговор
постави Холмс зад решетките, още не бяха доволни от резултата и
единствено смъртта му щеше да им донесе удовлетворение. Стисках
металния ключ толкова силно, че от отпечатъка му в ръката ми
можеше да се извади дубликат. Мислех само как да стигна до
Холоуей, да предупредя Холмс за ставащото и да му помогна
незабавно да се измъкне оттам. Ала как да стигна до него? Инспектор
Харимън вече ме увери, че ще направи всичко по силите си, за да ни
държи далеч един от друг. От друга страна Майкроф ми бе казал, че
може да го потърся при най - спешни обстоятелства, а тези несъмнено
бяха такива. Но доколко можеше да разпростре влиянието си и ако
успееше да ме вкара в там, дали няма да сме закъснели?

Докато тези мисли бушуваха в ума ми, а от седалката отсреща
лукаво ме зяпаше смълчаният Ъндърууд, пътуването сякаш продължи
вечно. Нещо по - лошо, част от мен знаеше, че ме мамят. Файтонът
несъмнено обикаляше в кръг и нарочно създаваше впечатление за
повече разстояние между Бейкър стрийт и странното имение, където
вечерях. Още повече ме дразнеше това, че на мое място Холмс би
обърнал внимание на всички различни елементи - звъна на църковна
камбана, писъка на парен локомотив, миризмата на застояла вода,
променливия терен под колелата, дори в каква посока духа вятърът, от
който тракаха прозорците, - и би съставил подробна карта на
пътешествието ни. Аз определено не бях способен на това и можех
само да чакам да се появи успокояващият светлик на газовите лампи,
за да се уверя, че сме в града, да забавят конете и да дойде последното
леко разтърсване, което беше знак, че пътуването ни е приключило. И



наистина, Ъндърууд отвори вратата и оттатък пътя видях познатото си
жилище.



- Безопасно у дома, доктор Уотсън - рече той. - Отново се извинявам
за причиненото неудобство.

- Няма да ви забравя бързо, господин Ъндърууд - отвърнах.
Той повдигна вежди.
- Господарят ми ви е казал името ми? Колко странно.
- Навярно бихте ми казали неговото?
- О, не, сър. Признавам, че съм само мазка на платно. Животът ми е

от малко значение в сравнение с величието му, но съм привързан към
него и ми се ще да поживея още. Желая ви приятна вечер.

Слязох. Той направи жест на кочияша и файтонът изтрополи, а аз
забързах към дома.

Ала тази вечер за мен нямаше покой. Вече бях започнал да
формулирам план, за да доставя безопасно ключа на Холмс, заедно
със съобщение за опасността, дори да не ме допуснат до среща с него,
както се боях.



Вече бях стигнал до извода, че прямо писмо няма да свърши работа.
Враговете ни обграждаха и щяха да се възползват от всяка възможност
да го пресекат. Ако разберяха, че знам за намеренията им, щяха да
нанесат удар още по - бързо. Но все пак можех да му изпратя
съобщение - нужен ми бе някакъв шифър. Въпросът беше как точно да
укажа разшифроването му? А и ключът - как да му го дам? Докато
оглеждах стаята, попаднах на отговора: книгата, която с Холмс
обсъждахме преди няколко дни, Човешкото мъченичество на Уинууд
Рийд. Какво по - нормално от това да изпратя на другаря си нещо за
четене в затвора? Какво би изглеждало по - невинно?

Томът бе подвързан с кожа и доста дебел. Когато го разгледах,
видях, че е възможно да плъзна ключа между гърба му и подвързаните
ръбове на страниците. Така и сторих и като взех свещта, внимателно
полях двата края на ключа с восък, залепвайки го на място. Книгата
все още се отваряше нормално и нищо не предполагаше, че някой й е
правил нещо. Взех писалката си и написах името на Холмс на първата
страница, а под него адрес: Бейкър стрийт 122Б. За обикновен
наблюдател всичко би било наред, но Холмс би разпознал почерка ми
и това че номерът на квартирата ни е наопаки. Накрая обърнах на 122
- ра страница и с молив поставих малки точици под определени
букви, така че да се оформи съобщението:
В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ СИ. ПЛАНИРАТ ДА ТЕ УБИЯТ.
ИЗПОЛЗВАЙ КЛЮЧА ЗА КИЛИЯТА. ЧАКАМ ТЕ. ДЖ. У.

Доволен от работата си легнах и заспах неспокоен сън, прекъсван
от образите на момичето Сали, на улицата, плувнала в кръв, бялата
лента около китката на мъртвото момче, мъжът с високото чело,
надвиснал над мен иззад дългата маса.



Събудих се рано на следващия ден и изпратих съобщение на
Лестрейд, молейки го отново да организира посещението ми в
Холоуей, въпреки инспектор Харимън. Изненадан, получих отговор,
че мога да отида в три следобед - Харимън бил приключил
предварителното разследване и съдът на криминалните медици
наистина бил насрочен за четвъртък, след два дни. Отначало това ми
се сториха добри новини. След това ми хрумна по - зловещо
обяснение. Ако Харимън бе част от заговор, както Холмс вярваше и
всичко по външния му вид предполагаше именно това, то той може би
беше отстъпил по по - различна причина. Домакинът ми от предната
вечер бе настоял, че Холмс никога няма да стигне до процес. Ами ако
убийците се готвеха за удар! Би ли могъл Харимън да знае, че е вече
твърде късно?

Цяла сутрин едва се сдържах и излязох много преди уречения час,
пристигайки на Камдън роуд преди часовникът да удари два и
половина. Кочияшът спря пред външните порти и въпреки протестите
ми избърза да си тръгне, оставяйки ме в студения мъглив следобед.
Като цяло не можех да го виня. На такова място добросъвестни люде
не обичаха да се застояват.

Затворът имаше готическо оформление. На пръв поглед
представляваше обширен страховит замък, нещо като излязло от
приказка, писана за непослушно дете. Направен от синкав варовик от
Кент, целият беше отрупан с вишки и комини, флагщокове и назъбени
стени, и една единствена голяма кула, която сякаш се губеше в
облаците. Крива разкаляна пътека водеше до главния вход, който
сякаш нарочно беше направен да изглежда колкото бе възможно по -
неприветлив, с огромна дървена порта и стоманена решетка, край
които се мъчеха да растат няколко голи, попарени от студ дървета.
Тухлена стена, поне петнадесет фута висока, обграждаше целия
комплекс, но над нея се отличаваше едно от крилата с малките
зарешетени прозорци, чиято еднаквост някак ми напомняше на
нещастието на животите вътре. Затворът се намираше в основата на
хълм и зад него можеха да се видят приятните пасбища и склонове,
водещи нагоре към Хайгейт. Но това беше друг свят - сякаш на
театрална сцена някой бе спуснал погрешния декор. Затворът Холоуей
бе строен върху някогашно гробище и полъхът на смърт и разложение
още витаеше около мястото, проклинаше тези вътре и



предупреждаваше тези отвън да стоят далеч. Едва издържах
половинчасовото чакане в унилия светлик, докато дъхът ми излизаше
на пара, а студът пълзеше по краката ми. Накрая закрачих напред,
притиснал до гърдите си книгата със скрития в гърба й ключ. Докато
влизах ми хрумна, че ако ме разкрият, това ужасно място като нищо
може да стане мой дом. Вярно би било да отбележа, че поне три пъти
в компанията на Холмс и винаги с добра причина съм нарушавал
закона, но това бе върхът на криминалната ми кариера. Странно, но
дори не бях нервен. Не ми мина през ума, че нещо може да се обърка.
Всичките ми мисли бяха съсредоточени върху бедата на другаря ми.



Почуках на една почти скрита до външната порта врата и почти
веднага ми отвори изненадващо жизнерадостен на вид полицай с
тъмносиня туника и панталони. От широкия кожен колан на кръста му
висеше връзка ключове.

-  Заповядайте, сър. Заповядайте. По - приятно е вътре, отколкото
навън, а не са много дните, когато човек може да каже това за
мястото, където стоя.



Заключи вратата зад нас и го последвах през един двор към втора
порта, по - малка, но не по - зле укрепена от първата. Вече усещах
неестествената тишина в затвора. Опърпана врана се крепеше на един
клон, но иначе нямаше признаци на живот. Светлината гаснеше бързо,
но още никой не палеше лампи и имах усещането за сенки в сенките,
за свят без никакъв цвят.

Минахме по някакъв коридор и от една врата встрани влязохме в
малка стая с бюро, два стола и самотен прозорец с гледка към тухлена
стена. В единия край стоеше шкаф с поне петдесет ключа, увиснали
от кукички. Към мен беше обърнат голям часовник и стрелката на
минутите като че ли спираше задълго, преди да се раздвижи отново,
сякаш нарочно подчертаваше колко бавно се движи времето. Под него
седеше мъж. Облечен беше подобно на полицая, който ме посрещна,
само че униформата му имаше златни еполети - на шапката и
раменете му, указвайки старшинството му. Беше възрастен, с късо
подстригана сива коса и стоманен поглед. Когато ме видя, скочи на
крака и заобиколи бюрото си.

- Доктор Уотсън?
- Да.
- Казвам се Хокинс. Аз съм главният надзирател. Дошли сте да

видите господин Шерлок Холмс?
- Да. - Произнесох думата с внезапен ужас.
- Съжалявам да ви съобщя, че тази сутрин се разболя. Уверявам ви,

че сме сторили всичко, което е във възможностите ни, за да доставим
нужните удобства на мъж с неговата репутация, въпреки сериозното
престъпление, в което е обвинен. Държим го настрана от другите
затворници. Лично го навестих неколкократно и имах удоволствието
да разговаряме. Разболя се ненадейно и незабавно получи нужното
внимание.



- Какво му е?
- Нямаме представа. В единадесет обядва и незабавно след това

позвъни на звънеца за помощ. Хората ми го намерили свит на две,
измъчван от болки.

В дълбините на сърцето ми се запромъква лед. Точно от това се
боях.

- Къде е сега? - попитах.
- В лазарета. Нашият лекар, доктор Тревелян, е отделил няколко

помещения, които пази за сериозните случаи. След като прегледа
Холмс, настоя да го преместим там.

- Трябва да го видя незабавно - рекох. - Аз самият съм лекар...
- Разбира се, доктор Уотсън. Чаках ви, за да ви заведа.
Но преди да тръгнем, зад нас се появи още един човек - мъж, когото

познавах твърде добре, - и препречи пътя ни. Ако инспектор Харимън
знаеше новините, не изглеждаше изненадан. Всъщност видът му бе
ленив - той се подпираше на касата на вратата, полу - загледан в един
златен пръстен на средния му пръст. Както винаги, целият беше
облечен в черно и носеше черен бастун.

- И какво става, Хокинс? - попита. - Шерлок Холмс бил болен?
- Сериозно болен - обяви Хокинс.
- Ужасен съм! - Харимън се поизправи. - Сигурен ли сте, че не ви

мами? Когато го видях сутринта, изглеждаше напълно здрав.
- Прегледахме го и аз, и лекарят ми и ви уверявам, сър, че е

състоянието му е много сериозно. Тъкмо щяхме да отидем при него.



- Тогава ще ви придружа.
- Трябва да възразя...
- Господин Холмс е мой затворник и обект на мое разследване.

Възразявайте колкото искате, но ще стане както аз реша.
Усмихна се злонамерено. Хокинс ме погледна и видях, че макар и

свестен мъж, не му се спореше. Тримата тръгнахме към затвора.
Състоянието ми беше такова, че си спомням много малко

подробности, въпреки че общите ми впечатления бяха за твърд
плочник, порти, които скърцаха, докато се отваряха и затваряха,
зарешетени прозорци - твърде малки и високи, за да се види нещо
през тях, и врати... толкова много врати, една след друга, еднакви,
скрили по фасетка човешко нещастие. Затворът беше изненадващо
топъл и миришеше странно, смесица от овесена каша, стари дрехи и
сапун. Неколцина пазачи стояха на няколко пресечки, но не видях
затворници, освен двама много стари мъже, които с усилие влачеха
кошница пране.

- Някои са в двора, други - в пералнята - отвърна Хокинс на
неизречения ми въпрос. - Тук денят започва рано и приключва рано.

- Ако някой е отровил Холмс, трябва веднага да отиде в болница.
- Отрова? - намеси се Харимън. - Кой е казал нещо за отрова?
- Доктор Тревелян наистина подозира тежко хранително отравяне -

отвърна Хокинс. - Но той е състрадателен лекар. Сигурно е сторил
всичко по силите си...



Стигнахме до края на централния блок, от който като перки на
вятърна мелница започваха четирите крила, и се озовахме в зоната за
почивка, павирана с йоркширски камък - таванът се издигаше високо,
а едно спираловидно метално стълбище водеше нагоре към галерия,
която опасваше помещението над нас. Над главите ни имаше мрежа, за
да не ни замеря никой. Неколцина мъже, облечени в сиви войнишки
цветове, подреждаха на маса пред себе си купчина бебешки дрешки.

-  За децата от болница „Свети Иманюел“ - обясни Хокинс. -
Правим ги тук.

Минахме под една арка и изкачихме стълбище с рогозка. Вече
нямах представа къде съм и не бих могъл да намеря обратния път до
входа. Сетих се за скрития ключ в книгата, която още носех. Дори да
можех да я дам на Холмс, какво от това? Биха му били нужни поне
десетина ключа и подробна карта, за да се измъкне от това място.

Пред на нас имаше чифт остъклени врати. Хокинс отново трябваше
да ги отключи, но след като се отвориха, се озовахме в много
спартански обзаведена и много чиста стая - прозорци имаше само на
тавана, а на две маси в средата горяха свещи, тъй като беше много
мрачно. Имаше осем легла подредени по четири едно срещу друго.
Покривките им бяха бяло - сини, а възглавниците им - с раирана
щампа. Помещението ми напомни на старата военна болница, където
толкова много пъти бях наблюдавал мъже да умират със същата
дисциплина и безропотност, които се искаха от тях на бойното поле.
Само две от леглата бяха заети.

В едното се беше проснал спаружен плешив мъж, чиито очи вече
гледаха в отвъдното. На второто легло лежеше нечие разтреперано
тяло. Ала беше твърде малко, за да е Холмс.



Един мъж в износена и кърпена работна престилка стана от
мястото, където работеше и дойде да ни посрещне. От пръв поглед го
разпознах, както - сега се сетих, - ми бе познато и името му. Беше
блед и изпит, пясъчнорусите му бакенбарди като че ли вехнеха по
бузите му, а очилата сякаш му тежаха. Бих казал, че наскоро е
навършил четиридесет, но житейските му премеждия го състаряваха и
го караха да изглежда изцеден. Държеше сключени тънките си бели
длани. Явно беше писал нещо и писалката му бе протекла, защото
имаше две мастилени петна на палеца и показалеца си.

- Господин Хокинс - рече той. - Нямам какво повече да ви кажа, сър,
освен, че се боя от най - лошото.

- Това е доктор Джон Уотсън - представи ме Хокинс.
- Доктор Тревелян. - Ръкувахме се. - Радвам се да се запознаем,

макар да бих предпочел по - приятни обстоятелства.
Определено познавах мъжа. Но от репликата му и твърдостта на

ръкостискането му ми става ясно, че макар да не се срещахме за пръв
път, той искаше да оставим именно такова впечатление.

- Хранително отравяне ли е? - запита Харимън, без да си дава труда
да се представя.

- Сигурен съм, че определено е била замесена някаква отрова. А как
е била поета - това не мога да кажа.

- Тоест?
- Всички затворници от крилото са яли едно и също. Защо само той

се е разболял?
- Предполагате умишлено злодеяние?



- Думите ми бяха ясни, сър.
- Е, не вярвам и на една от тях. Отсега ви казвам, докторе, че

очаквах нещо такова. Къде е господин Холмс?
Тревелян се поколеба и надзирателят пристъпи напред.
- Доктор Тревелян, това е инспектор Харимън. На него е поверен

пациентът ви.
- Не, поверен е на мен, докато отговарям за този лазарет -

безцеремонно отвърна лекарят. - Но няма причина да не го видите,
макар, че ще ви помоля да не го безпокоите. Дадох му успокоително и
може би спи. В една от страничните стаи е. Реших, че ще е най - добре
да го държа настрана от другите затворници.

- Нека тогава не губим повече време.
- Ривърс! - Тревелян извика на един слабоват прегърбен момък,

почти невидим до този момент, който метеше пода в един ъгъл.
Носеше униформа на санитар, а не на затворник. - Ключовете...

- Да, доктор Тревелян. - Ривърс се повлече към бюрото, взе връзка
ключове и я занесе при една сводеста врата в далечния край на стаята.
Изглежда бе куц, за - щото влачеше единия си крак. Имаше сърдит и
огрубял вид, а буйната му рижа коса беше разпиляна по раменете.
Спря се пред вратата и без да бърза, вкара ключ в ключалката.

- Ривърс е моят санитар - тихо обясни Тревелян. - Добър човек е, но
е простоват. Нощем се грижи за лазарета.

- Общувал ли е с Холмс? - попита Харимън.
- Ривърс рядко общува с когото и да било, господин Харимън.

Самият Холмс не е продумал и дума, откакто е тук.



Ривърс най - сетне завъртя ключа. Механизмите се раздвижиха и
вратата се отключи. Имаше и две резета, които той дръпна, преди да
отвори и пред погледа ми да се открие стаичка, по манастирски
проста, с квадратен прозорец, легло и нужник. Само че леглото беше
празно. Харимън нахлу вътре. Със замах захвърли чаршафите. Клекна
и огледа под леглото. Нямаше къде да се скрие човек. Решетките на
прозореца си бяха по местата.

-  Това някакъв номер ли е? - изрева той. - Къде е той? Какво сте
направили с него?

Пристъпих напред и също огледах. Нямаше съмнение. Килията
беше празна. Шерлок Холмс го нямаше.
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Харимън се изправи на крака и почти връхлетя върху доктор

Тревелян. Този път внимателно култивираното му хладнокръвие му
изневери.

- Какви игрички играете тук? - разкрещя се той. - Какво си мислите,
че правите?

- Нямам представа... - започна злочестият лекар.
- Моля ви да покажете малко въздържание, инспектор Харимън. -

Главният надзирател застана между двамата мъже и пое нещата в
ръце. - Господин Холмс е бил тук?

- Да, сър - отвърна Тревелян.
- А стаята е била заключена и резетата - спуснати, както ги видяхме

сега отвън?
- Със сигурност, сър. Това са правилата на затвора.
- Кой го е видял последен?
- Ривърс. Занесе му купа вода, както му наредих.
- Занесох, ама оня не пи - измърмори санитарят. - И изобщо не каза

нищо. Ей така си лежеше.
- Заспал? - Харимън направи крачка до доктор Тревелян, докато

между двамата останаха само няколко инча разстояние. - Наистина ли
твърдите, че е бил болен, докторе? А може би, както вярвах от самото
начало, се е преструвал - първо, за да го докарат тук, и второ, за да си
избере в кой момент просто да си излезе?

- Колкото до първото, определено беше зле - отвърна Тревелян. -
Имаше висока температура, зениците му бяха разширени, а от челото
му се лееше пот. Мога да потвърдя, защото самият аз го прегледах. Що
се отнася до второто, не е възможно просто да е излязъл, както
споменахте. Вижте вратата, за Бога! Заключва се отвън. Има само
един ключ, който никога не е напускал бюрото ми. Ето ги и резетата,
които лично сложих преди Ривърс да ги дръпне пред вас. И дори по
някакъв чудодеен и необясним начин да е напуснал килията си,
където би отишъл? Първо би прекосил това отделение, а аз цял
следобед седях зад бюрото си. Вратата, през която вие, господа,
преминахте, беше затворена. А оттук до предния вход има още



десетина ключалки и още повече резета. Или ще ми кажете, че някак
се е промъкнал през всички тях?



- Вярно е, че би било практически невъзможно някой да излезе от
Холоуей - съгласи се Хокинс.

- Никой не може да се махне оттук - промърмори Ривърс и се
подсмихна като че ли на някаква своя шега. - Освен ако не се казва
Ууд. Той си тръгна ей тоя следобед. Тъй де, не сам. Сигурно никой не
е искал да го пита къде отива и дали ще се върна.

- Ууд? Кой е Ууд? - попита Харимън.
- Джонатан Ууд беше тук, в лазарета - отвърна Тревелян. - И

грешиш като се шегуваш с това, Ривърс. Той почина снощи и преди по
- малко от час го изнесоха в ковчег.

- Ковчег? Казвате ми, че от тази стая е бил изнесен затворен ковчег?
- Видях как детективът обмисля това и осъзнах, както и той, че
репликата на лекаря е описала единствения възможен начин за
бягство.

- Ковчегът тук ли беше, когато занесохте водата? - обърна се
Харимън към Ривърс.



- Може би.
- Холмс останал ли е сам, дори за секунди?
- Не, сър. За нито секундичка. Изобщо не съм го изпускал от поглед.

- Санитарят провлачи крака. - Е, май отидох при Колинс, когато
получи пристъп.

- Какво говориш, Ривърс? - извика Тревелян.
- Отворих вратата. Влязох. Оня си спеше на леглото. После Колинс

взе да кашля. Оставих водата и изтичах да видя Колинс.
- А после какво? Погледна ли дали Холмс е още там?
- Не, сър. Успокоих Колинс. Върнах се и заключих.
Последва дълго мълчание. Стояхме и се гледахме в очакване кой ще

посмее да се обади пръв. Беше Харимън.
- Къде е ковчегът? - възкликна той.
- Занесли са го отвън - каза Тревелян. Посегна към палтото си. Ще

го чака каруца, която ще го откара до погребалното бюро на Мъсуел
хол. Може би не е твърде късно. Ако е още там, можем да я спрем.

Никога няма да забравя обратния път навън. Първи вървеше Хокинс,
а до него - вбесеният Харимън. Следваха ги Тревелян и Ривърс. Аз бях
последен, с книгата и ключа в ръка. Колко абсурдни ми изглеждаха
сега - дори да му ги бях дал, заедно със стълба и въже, пак не би могъл
сам да се измъкне от това място. Самите ние успяхме да си тръгнем,
само защото Хокинс даваше знаци на различни пазачи и те
отключваха и отваряха вратите пред нас. Никой не ни попречи.
Минахме по различен път - прекосихме едно перално помещение,
където няколко мъже се потяха пред огромни каци, след това се
озовахме в стая, пълна с бойлери и преплетени метални тръби, които
снабдяваха затвора с отопление, а накрая прекосихме малка затревена
вътрешна площадка и се озовахме при един страничен изход. Едва
тогава един пазач ни препречи пътя и поиска да види документите ни.



- Не бъди проклет глупак - изрепчи му се Харимън. - Не познаваш
ли собствения си шеф?

- Отворете портата! - добави Хокинс. - Нямаме и миг за губене.
Пазачът се подчини и петимата преминахме.
И все пак, не можех да не се замисля за всички странни

обстоятелства, благодарение на които беше станало възможно
бягството на моя другар. Така се беше престорил на болен, че бе успял
да заблуди дори обучен лекар. Е, това не беше много трудно. И с мен
беше правил същото. Ала да се окаже в стаята в лазарета, точно
докато са внасяли ковчега и да разчита на отворена врата, на ненадеен
пристъп на кашлица и на несръчността на слабоумния санитар...
Звучеше твърде удобно, за да е истина.

Не че ме интересуваше, така или иначе. Ако Холмс наистина беше
открил изумителен начин да се измъкне от това място, можех само да
се радвам за него. Но и така бях сигурен, че нещо не е наред, че сме
прибързали със заключението и навярно именно такова е било
намерението му.

Намирахме се на широк издълбан на коловози друм, който
преминаваше успоредно на стената на затвора. От другата страна
имаше редица дървета. Харимън извика и посочи. Двама мъже
товареха кутия в една каруца: по размерите и формата определено
приличаше на импровизиран ковчег. Признавам, че за миг почувствах
облекчение, когато го видях. В този миг бих дал почти всичко, за да
видя Холмс и да се уверя, че проблемите му наистина са били
престорени и никой не го е отровил. Но докато наближавахме, пълно
отчаяние смени еуфорията ми. Ако откриеха и задържаха Холмс, щяха
да го завлекат обратно в затвора и Харимън щеше да се погрижи
никога да не получи втори шанс да излезе, както и никога да не се
доближа до него.



- Вие там, спрете! - извика той. Отиде до двамина - та, които бяха
натикали кутията по диагонал и я държаха, готови да я напъхат още
по - навътре.

- Върнете ковчега на земята! Желая да го огледам.
Мъжете бяха огрубели изцапани работници и приличаха на баща и

син. Спогледаха се въпросително, но се подчиниха. Поставиха ковчега
на чакъла.

- Отворете го!
Този път се поколебаха - да носиш мъртвец е едно и съвсем друго -

да го зяпаш.
- Няма проблеми - увери ги Тревелян и тъкмо в този момент

разбрах откъде го познавам и къде се бяхме срещали преди.
Пълното му име беше Пърси Тревелян и шест - седем години преди

тази случка дойде в квартирата на Бейкър стрийт, спешно нуждаейки
се от услугите на другаря ми. Имал някакъв пациент, Блесингтън,
който се държал необяснимо и в крайна сметка го открили обесен в
стаята му... Полицията предположила, че е самоубийство, което Холмс
незабавно отхвърли. Странно, че не го познах веднага, защото се
възхищавах на работата му по нервните заболявания - беше спечелил
ни повече, ни по малко, наградата Брус Пинкертън. Само че
обстоятелствата не го бяха пощадили и със сигурност положението му
се беше влошило оттогава, защото възрастта му личеше много повече,
отколкото би трябвало, а той изглеждаше изтощен и объркан.
Доколкото помня, когато се срещнахме за пръв път, не носеше очила.
А сега и здравословното му състояние не беше добро. Но определено
беше той, стигнал до позицията на лекар в затвор, много по - низша от
способностите му, и ми хрумна с вълнение, което внимателно скрих,
че може би е спомогнал за бягството на Холмс. Дължеше му
благодарност, а и защо иначе да се преструва, че не ме познава? Сега
разбирах как Холмс е стигнал до ковчега. Тревелян навярно нарочно е
поставил Ривърс начело. Защо ще вярва някому, който е напълно
неспособен да се справи с подобна отговорност? Ковчегът навярно е
бил поставен наблизо. Всичко е било планирано предварително.
Жалко само, че двамата работници не се бяха оказали по - чевръсти.
Досега сигурно е трябвало да са на половината път до Мъсуел хол.
Помощта на Тревелян се беше оказала безплодна.



Един от работниците извади закривен метален прът. Постави го под
похлупака и натисна. Дървото се разцепи, а двамата пристъпиха
напред и го повдигнаха. Харимън, Хокинс, Тревелян и аз надникнахме
заедно.

- Ей го. Джонатан Ууд - изсумтя Ривърс.
Вярно беше. Трупът, който се цъклеше насреща ни, се оказа

символика мумифицирана фигура, която определено не беше Шерлок
Холмс, но пък човекът със сигурност бе мъртъв.

Тревелян пръв си върна хладнокръвието.
- Разбира се, че е Ууд. Казах ви. Почина снощи от сърдечна

инфекция. - Кимна на гробарите. - Може да затворите ковчега и да го
качите.

- Но къде е Шерлок Холмс? - извика Хокинс.
- Не може да е напуснал затвора! - отвърна Харимън. - Някак ни е

изиграл, обаче е още вътре и чака възможност. Трябва да вдигнем
тревога и да претърсим мястото отдолу догоре.



- Но това ще отнеме цяла нощ!
Лицето на Харимън бе безцветно като косата му. Завъртя се на

токовете си и почти изрита въздуха от ярост.
- Не ме интересува, дори цяла седмица да отнеме! Този човек трябва

да бъде открит.
 
* * *
Не беше открит. След два дни седях сам в квартирата на Холмс и

четях статия за събитията, на които бях станал свидетел.
„Полицията още не може да обясни загадъчното изчезване на

известния детектив - консултант Шерлок Холмс, който бе държан в
затвора Холоуей във връзка с убийството на млада жена на площад
Копъргейт. Инспектор Дж. Харимън, начело на разследването, е
обвинил затворническите власти в неизпълнение на служебни
изпълнения, нещо, което те самите категорично отричат.

Остава фактът, че господин Холмс някак е успял да се измъкне от
заключената килия и десетина затворени врати по начин, който сякаш
се противи на законите на природата. Полицията предлага награда от
50 лири на всекиго, който може да даде информация, водеща до
откриването и задържането му.“



Госпожа Хъдсън реагира на това странно стечение на
обстоятелствата с изумително безразличие. Беше чела, разбира се,
вестникарските хроники и докато ми сервираше закуската, само
изсумтя:

-  Това са шепа безсмислици, доктор Уотсън.
Изглеждаше лично засегната и след всички тези години това ме

утешава - мисълта, че е имала пълна вяра в най - прочутия си
квартирант. Ала навярно тъкмо тя го е познавала най - добре и е
търпяла какви ли не странности в дългите години с него, включително
отчаяни и нелицеприятни посетители, цигулката му късно нощем,
спорадичните пристъпи, дело на течния кокаин, дългите периоди на
меланхолия, куршумите в стените и дори дима от лулата му. Холмс й
плащаше много добре, вярно е, а тя никога не се оплакваше и му
остана вярна докрай. Макар да я споменавам от време на време на
страниците си, всъщност знаех много малко за нея - дори не ми беше
неизвестно как бе получила собствеността на Бейкър стрийт 221
(струва ми се, че я е наследила от съпруга си, макар да не зная какво
бе станало с него). Когато Холмс се премести, тя заживя сама. Ще ми
се да бях говорил повече с нея и да не я приемах за даденост.

Така или иначе, насред статията ме прекъсна именно тази дама,
повела друг посетител. Всъщност бях чул входния звънец и стъпките
по стълбите, но в умисленото ми състояние тези звуци едва ми бяха
направили впечатление, така че бях неподготвен за посещението на
преподобния Чарлз Фицсимънс, директора на училището „Чорли
Грейндж“, и го посрещнах, боя се, с празен и объркан поглед, сякаш го
зървах за пръв път. Дебелото черно палто, шапката и шалът, скрил
брадичката, ме объркваха допълнително. Дрехите му го правеха още
по - кръгловат.



- Простете, че ви прекъсвам, доктор Уотсън - рече той и свали
горните си одежди, разкривайки свещеническата му якичка, която
иначе веднага би опреснила паметта ми. - Не бях сигурен дали трябва
да дойда, но чувствах, че... че трябва! Но първо трябва да ви питам,
сър. Тази изумителна случка с господин Холмс вярна ли е?

- Вярно е, че господин Холмс е заподозрян в престъпление, за което
е напълно невинен - отвърнах.

- Но четох, че е избягал, че се е измъкнал от затвора.
- Да, господин Фицсимънс. Успял е да се изплъзне от обвинителите

си по начин, който дори за мен е непонятен.
- Знаете ли къде е?
- Нямам никаква представа?
- А за момчето, Рос, имате ли някакви вести?
- В какъв смисъл?
- Открихте ли го вече?
Явно Фицсимънс беше пропуснал новината за ужасната смърт на

момчето... Макар, че като се замислих, насред цялата сензация никой
не беше споменал името му. Падна се на мен да му кажа истината.

- Страхувам се, че закъсняхме. Открихме Рос, но вече беше мъртъв.
- Мъртъв? Как е станало?
- Някой го е пребил много жестоко. Оставили са го да умре на

реката, до Саутуорк бридж.
Клепките на директора потрепнаха и той се стовари в един стол.
- Боже милостиви! - възкликна. - Кой би сторил това на едно дете?

Каква жестокост вилнее по света! Тогава посещението ми е излишно,
доктор Уотсън. Бях решил, че мога да ви помогна да го откриете.
Натъкнах се на улика - или по - скоро, скъпата ми съпруга Джоана я
намери. Донесох ви я с надеждата, че знаете къде се намира господин
Холмс, за да му я предадете, и че дори предвид собствените си
проблеми би могъл да... - Гласът му заглъхна. - Ала е твърде късно.
Детето никога не биваше да напуска „Чорли Грейндж“. Знаех си, че
нищо добро няма да излезе.



- Каква е тази улика? - попитах.
- Нося я. Както казах, съпругата ми я откри в общежитието.

Обръщаше матраците - правим го ежемесечно, за да ги проветрим и да
ги опушим. Някои момчета имат въшки... водим непрестанна война с
тях. Във всеки случай, друго дете зае леглото на Рос, но под него бе
скрита тетрадка. - Фицсимънс извади тънка книжчица с груба
подвързия, избеляла и изпомачкана. Отпред с детински почерк беше
надписана:

Рос Диксън
- Рос не можеше да чете и пише, когато дойде при нас, но се

постарахме да го научим на основите. Всяко дете в училището
получава тетрадка и молив. Вътре ще видите, че е занемарил
упражненията си. Всичко е много разхвърляно. Като че ли много
време е прекарвал в драскане. Само че огледахме тетрадката и
намерихме това. Стори ни се от значение.

Отвори тетрадката на средата и ми показа парче хартия, старателно
сгънато и вмъкнато, сякаш скрито нарочно. Извади го, разгъна го и го
разстла на масата, за да го виждам по - добре. Беше обява, евтина
листовка за атракция от вида, който знаех, че по едно време е бил
популярен край Айлингтън и Чийпсайд, но вече се срещаше все по -
рядко. Текстът беше украсен със змия, маймуна и броненосец.



Гласеше следното:
ДОМА НА ЧУДЕСАТА НА ДОКТОР КУПРИЙН
ДЖУДЖЕТА, ЖОНГЛЬОРИ, ДЕБЕЛАНАТА И

ЖИВИЯТ СКЕЛЕТ.
 
Рафтове с прелюбопитни приспособления от четирите ъгъла на

земното кълбо.
 
ВХОД - 1 ПЕНИ

 

Джакдоу лейн, Уайтчапъл
- Разбира се, бих разубедил своите момчета от идеята дори да

влязат в подобно място - каза преподобният. - Карнавали с изроди,
музикални програми, капанчета за едно пени... изумява ме, че велик
град като Лондон ще търпи подобни „забавления“, където се слави
всичко, що е вулгарно и неестествено. Нека само си припомним
уроците на Содома и Гомора. Казвам ви това, доктор Уотсън, защото
може би Рос просто е скрил листовката, тъй като е знаел, че е против
убежденията на „Чорли Грейндж“. Може да е било непокорство. Както
съпругата ми ви каза, той беше много своеволно момче...

- Но може и да има по - важна връзка - прекъснах го. - След като си
е тръгнал от вас, е потърсил дом при семейство в Кингс крос, а после
е отишъл при сестра си. Само че нямаме представа къде е бил преди
това. Може да се е замесил с тези хора.

- Именно. Сигурен съм, че си струва разследването, затова ви го
донесох. - Фицуилямс събра нещата си и се изправи. - Има ли
възможност да установите контакт с господин Холмс?



- Още се надявам, че той ще се свърже някак е мен.
- Дано тогава разберете нещо. Благодаря ви за отделеното време,

доктор Уотсън. Много, много съм шокиран да чуя за случилото се с
малкия Рос. Тази неделя ще се молим за него в училищния параклис.
Не. Няма нужда да ме изпращате. Сам ще изляза.

Взе палтото и шала си и напусна стаята. Аз още веднъж обходих е
поглед безвкусно нашарените букви и грубите скици. Мисля, че го
прочетох два - три пъти, преди да забележа очевидното. Нямаше
грешка. Домът на чудесата на доктор Коприйн. Джакдоу Лейн.
Уайтчапъл. Току - що бях открил Дома на коприната.
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Послание
 
На следващия ден съпругата ми се върна в Лондон. Беше ми

изпратила телеграма от Камбъруел, за да ме уведоми, че пристига, а аз
изчаках влака й на виадукта Холбърн. Трябва да призная, че по
никаква друга причина не бих напуснал Бейкър стрийт. Още бях
сигурен, че Холмс ще опита да се свърже с мен и ме ужасяваше
представата, че той ще се добере до квартирата ни, излагайки се на
всевъзможни опасности, само за да не ме намери там. Но пък и не
можех дори да допусна, че Мери ще прекоси града сама. Един от най -
големите й добродетели беше търпимостта й, начинът, по който
понасяше дългите ми отсъствия в компанията на Шерлок Холмс. Не се
оплака нито веднъж, макар да се тревожеше, че се излагам на
опасности. Дължах й обяснение за събитията, разиграли се по време
на отсъствието й и ми се налагаше да й призная, че за съжаление
щеше да мине още доста време, докато останем двамата сами за дълго.
А ми липсваше. С нетърпение очаквах отново да я видя.

Вече беше втората седмица на декември. След лошото време в
началото на месеца слънцето отново грееше и макар да бе много
студено, всичко сияеше и излъчваше благополучие и веселост.
Тротоарите почти не се виждаха под гъмжащите семейства, идващи от
провинцията с ококорените си деца, достатъчно много, за да населят
града отново. Бяха наизлезли чистачите на лед. Бакалиите и
сладкарниците получиха великолепна украса. На всеки прозорец бяха
разлепени обявления за клубове за гъски, печено и пудинг18 а
въздухът се пълнеше с аромата на карамелизирана захар и кълцано
месо. Докато слизах от каретата и си проправях път към гарата,
бутайки се из тълпата, разсъждавах за обстоятелствата, откъснали ме
от тази суматоха и от ежедневните удоволствия на празничния
Лондон. Това навярно беше недостатъкът на сътрудничеството ми с
Шерлок Холмс. Въвличаше ме в мрачни места, които никой не би
искал да посети.



Гарата не беше по - малко оживена. Влаковете пристигаха навреме,
а платформите бяха пълни с младежи с колети, пакети и кошници.
Търчаха превъзбудени като белия заек на Алиса. Влакът на Мери вече
беше пристигнал, но не можах да я видя веднага, след като вратите се
отвориха и от тях се заизсипваха още хора, дошли в метрополията.
След това обаче я зърнах, но докато слизаше от вагона си, се случи
нещо, което за миг ме смути. С провлачена стъпка на платформата се
появи мъж, който изглеждаше сякаш ще я заговори. Виждах го само в
гръб и освен зле скроеното палто и червеникавата коса нямаше по
какво да го разпозная. Като че ли й каза няколко думи, след което се
качи на влака и изчезна от очите ми. Но дали въображението ми не ме
беше подвело? Приближих я, а тя ме видя и се усмихна. Прегърнах я и
заедно се упътихме към изхода, където ни чакаше кочияшът. Мери
имаше да ми разказва много за посещението си. Госпожа Форестър
била много щастлива да я види и двете станали най - близки
приятелки, оставили далеч зад себе си отношенията на работодател и
гувернантка. Момчето на Форестър, Ричард, било много възпитано, а
когато се възстановило, ги радвало с очарователната си компания. А
освен това обожавал да чете историите ми! Домакинството било
точно както го помнела, уютно и гостоприемно. Цялото посещение
минало чудесно, с изключение на лекото главоболие и зачервено гърло
през последните няколко дни, които се влошили от пътуването.
Изглеждаше уморена и когато я разпитах по - настоятелно, се оплака
от тежест в ръцете и краката.



- Не се тревожи за мен, Джон. Отново ще дойда на себе си, когато
си почина и изпия чаша чай. Искам да чуя всичко за теб. Какви са тези
изумителни вести за Шерлок Холмс?

Чудя се в каква степен трябва да се виня, че не прегледах по -
внимателно Мери. Ала умът ми бе твърде зает, а тя омаловажи
болежките си. Замислих се и за странния мъж от гарата. Много е
възможно дори да съм знаел, да не съм можел да сторя нищо. И така
да е, трябва да живея с мисълта, че не обърнах внимание на
оплакванията й и не разпознах ранните признаци на коремния тиф,
който ми я отне твърде скоро след това.

Мери повдигна въпроса за посланието, малко след като тръгнахме.
- Видя ли онзи мъж току - що? - запита ме.
- При влака? Да, видях го. Каза ли ти нещо?
- Обърна се към мен по име.
Изненадах се.
- Какво каза?
- Само „Добро утро, госпожо Уотсън.“ Беше много недодялан.

Работник, бих казала. И ми подаде това.
Показа ми малката платнена торбичка, която стискаше в ръката си,

и ми я подаде. Беше тежка и в началото си помислих, че вътре може
да има монети, защото чух да подрънква метал, само че когато я
отворих и изсипах съдържанието й в дланта си, видях три тежки
пирона.



- Какво значи това? - запитах. - Мъжът каза ли нещо друго? Можеш
ли да го опишеш?

- Едва ли, скъпи. Едва го погледнах, защото гледах теб. Имаше
кестенява коса, струва ми се. И оцапано, небръснато лице. Има ли
значение?

- И не каза нищо друго? Поиска ли ти пари?
- Казах ти. Нарече ме по име и нищо повече.
- Но защо би ти дал торба с пирони? - Думите тъкмо излязоха от

устата ми, когато разбрах и извиках тържествуващо. - „Торба пирони“!
Разбира се!

- Какво има, скъпи?
- Мери, струва ми се, че току - що си срещнала самия Холмс.
- Изобщо не приличаше на него.
- Това е идеята!
- Тази торба пирони значи ли нещо за теб?
Означаваше много. Холмс искаше да се върна в една от

странноприемниците, където търсихме Рос. И двете имаха едно и
също име, но коя имаше предвид? Едва ли онази в Ламберт, защото
там беше работила Сали Диксън и полицията навярно я наблюдаваше.
Първата, на Едж Лейн, беше по - вероятният избор. Със сигурност се
боеше да не го видят - личеше по начина, който бе избрал да се свърже
с мен. Ако някой опиташе да задържи Мери или мен на платформата,
не би намерил нищо, освен платнена торбичка с три дърводелски
пирона, без никакъв знак, че е било предадено някакво съобщение.



- Скъпа, боя се, че ще трябва да те изоставя, още щом пристигнем у
дома - рекох.

- Не си в опасност, нали, Джон?
- Не, надявам се.
Тя въздъхна.
- Понякога си мисля, че повече си привързан към господин Холмс,

отколкото към мен. - Видя изражението ми и потупа дланта ми. - Само
се шегувам с теб. А и няма нужда да идваш чак до Кенсингтън. Може
да спрем на следващия ъгъл. Кочияшът ще внесе багажа ми, а аз ще се
прибера сама. - Поколебах се и тя стана по - сериозна. - Отиди при
него, Джон. Щом му се е наложило да ти предаде съобщение по
толкова необичаен начин, то сигурно е в беда и както винаги се
нуждае от теб. Не можеш да откажеш.

Ето така се разделих с нея този ден. За малко не загубих живота си,
когато се гмурнах в навалицата и на Странд почти ме прегази един
омнибус. Хрумна ми, че ако Холмс се бои да не го проследят, то и аз
би трябвало да се разтревожа, заради което бе жизненоважно да
направя всичко възможно, за да остана незабелязан. Избегнах няколко
файтона и най - сетне се добрах до сигурността на паважа, където се
огледах внимателно, преди да поема отново по пътя си. Около
тридесет минути по - късно пристигнах в онази запусната и жалка
част от Шордич. Добре помнех странноприемницата - зле
поддържано място, което на слънце изглеждаше малко по - добре,
отколкото в мъглата. Прекосих улицата и влязох.

В салона седеше един мъж и той не беше Шерлок Холмс. За своя
голяма изненада и донякъде огорчение разпознах Ривърс, помощника
на доктор Тревелян в затвора Холоуей. Вече не носеше униформата
си, но не можех да сбъркам празния му поглед, хлътналите очи и
чорлавата червена коса. Беше се прегърбил на една маса с чаша тъмно
пиво.



- Господин Ривърс! - възкликнах.
- Седнете, Уотсън. Много се радвам да ви видя отново.
Думите бяха на Холмс... И в този миг разбрах как съм бил заблуден

и как е успял да избяга от затвора пред собствените ми очи.
Признавам, че почти паднах от стола, който той ми предложи.
Почувствах се едва ли не злочест, виждайки усмивката, която познавах
толкова добре, под перуката и грима. Това бе изумителното на
неговите маскировки. Не използваше много театрални трикове или
специален камуфлаж. Имаше склонността да се превръща във всеки
образ, който искаше да изиграе и ако вярваше в него, вие също щяхте
да повярвате, точно до мига на разкритието. Наподобяваше на взиране
в неясна точка от далечен пейзаж, в скала или дърво, приело формата
на животно. Ала приближите ли се, видите ли какво е, никога повече
не бихте се заблудили. Бях се озовал при Ривърс, но вече виждах до
себе си Холмс.

- Кажете ми... - започнах.
- Когато му дойде времето, скъпи ми друже - прекъсна ме той. -

Първо, уверете ме, че никой не ви е проследил.
- Сигурен съм, че съм сам.
- Ала при виадукта Холбърн зад вас имаше двамина. Приличаха на

полицаи, несъмнено хора на нашия приятел инспектор Харимън.
- Не съм ги забелязал. Обаче много внимавах, дока - то слизах от

каретата на съпругата си на половината път по Странд. Не изчаках да
спре напълно и се скрих зад друг файтон. Уверявам ви, че ако на
гарата са ме следели двама мъже, сега са в Кенсингтън и се чудят къде
съм се дянал.



- Верният ми Уотсън!
- Но откъде знаехте, че днес пристига жена ми? Как изобщо се

озовахте в Холбърн?
- Обяснението е самата простота. Последвах ви от Бейкър стрийт,

разбрах кой влак чакате и ви изпреварих в тълпата.
- Това е едва първият ми въпрос, Холмс, а настоявам да ми

отговорите на всички, защото главата ми се мае само от това, че ви
виждам да седите тук. Да започнем с доктор Тревелян. Предполагам,
че сте го познали и сте го убедили да ви помогне.

- Случаят е точно такъв. Оказа се щастливо съвпадение, че бившият
ни клиент е намерил работа в затвора, макар да ми се ще да мисля, че
всеки лекар би помогнал, особено когато стана ясно, че планират да
ме убият.

- Знаели сте за това?
Холмс ме погледна остро и осъзнах, че ако не искам да наруша

обещанието, което преди две вечери дадох на зловещия си домакин,
трябва да се престоря, че не знам нищо.

- Очаквах го от мига, когато ме арестуваха. Ясно ми беше, че
доказателствата им ще се разпаднат, още щом започна да говоря, а
враговете ми не биха го допуснали. Чаках нападение отвсякъде и
много внимателно оглеждах храната си. Противно на общото
схващане, много малко отрови са напълно безвкусни, а арсеникът
определено не е сред тях. Именно на него са се надявали да ме
довърши. Открих го на втората вечер в месния бульон... особено
глупав опит, Уотсън, за което бях благодарен, понеже ми даде точно
оръжието, от което се нуждаех.



- Харимън бил ли е част от този заговор срещу вас? - запитах,
неспособен да скрия яростта в тона си.

- Инспектор Харимън или е получил много пари, или е в самата
основа на заговора, който двамата открихме. Подозирам второто.
Мислех да отида при Хокинс. Главният надзирател ми се стори
цивилизован човек и наистина се постара престоят ми в затвора да не
е по - неудобен, отколкото се налага. Но ако веднага вдигнех тревога,
вероятно щях да предизвикам втора, навярно много по смъртоносна
атака. Ето защо поисках да се видя с лекаря. Когато ме съпроводиха
до лазарета, бях щастлив да открия, че вече сме се срещали - това
правеше задачата ми много по - лесна. Показах му проба от супата и
му разказах всичко. Обясних, че са ме арестували несправедливо, че
враговете ми възнамеряват да не напусна жив Холоуей. Доктор
Тревелян се ужаси. И бездруго би ми повярвал, защото още се
чувстваше задължен, задето се заех с онзи въпрос на Брук стрийт.

- А как се е озовал в Холоуей?
- Принуден е бил от нуждата, Уотсън. Спомняте си, че след смъртта

на тогавашния си пациент той загуби работата си. Тревелян има
блестящ ум, ала съдбата винаги му е обръщала гръб. След като се
лутал няколко месеца, разбрал за мястото в Холоуей и го заел, макар и
с неохота. Някой ден трябва да опитаме да му помогнем.

- Наистина, Холмс. Но моля ви, продължете...
- Първият му подтик беше да уведоми главния надзирател, но го

убедих, че заговорът срещу мен е с твърде дълбоки корени, а враговете
ми са твърде могъщи. И макар че беше от критично значение да си
върна свободата, не бихме могли да рискуваме да въвлечем когото и да
било другиго, поради което трябваше да измислим друг начин.
Заобсъждахме какъв би могъл да е той. Явно беше и за двама ни, че не
мога да избягам със собствени сили - не бих могъл да изкопая тунел
или да прескоча стените. Между килията ми и външния свят стояха не
по - малко от девет здрави заключени врати и дори с най - добрата
маскировка не бих могъл да се надявам да изляза, без да ме спрат.
Насилието също не беше вариант. Говорихме около час и през цялото
време се тревожех от евентуалната поява на инспектор Харимън,
който не спираше с разпитите си, та дано придаде достоверност на
кухото си фалшиво разследване.



-  И тогава Тревелян спомена Джонатан Ууд - продължи Холмс, -
един клетник, прекарал повечето си живот в затвора и обречен да го
приключи там, за - щото се разболял тежко и не се очаквало да
преживее нощта. Добрият доктор предложи да изчакаме Ууд да умре,
след което щеше да ме приеме в лазарета. Щял да скрие тялото и да ме
измъкне в ковчега. Това беше идеята му, но я отхвърлих, след като
премислих. Имаше твърде много непрактични подробности, не на
последно място растящите подозрения на враговете ми, които сигурно
вече се чудеха защо отровата не ме е убила и може би подозираха, че
съм се досетил за намеренията им. Изнесен от затвора труп точно по
това време би бил твърде очевиден трик - ходът, който биха очаквали.
Ала през това време вече бях забелязал санитаря на Тревелян, Ривърс,
и по - точно вида му, който работеше в моя полза: нескопосаните му
действия и яркочервената коса. Веднага видях, че всички необходими
елементи - Харимън, отровата, умиращият, - са подредени и че би
било възможно да измисля алтернативен план, като използвам единия
в полза на другия. Казах на Тревелян какво ще ми е нужно. Вечно ще
съм му благодарен, задето не се усъмни в преценката ми, а стори
нужното. Ууд почина малко преди полунощ. Тревелян дойде до
килията ми и лично ме уведоми, след което се върна у дома си, за да
вземе няколкото предмета, които му поисках. На следващата сутрин
дадох да се разбере, че състоянието ми се е влошило. Докторът ми
постави диагноза „тежко хранително отравяне“ и ме прие в
болницата, където Ууд вече бе подготвен за погребение. Бях там,
когато пристигна ковчегът и дори помогнах на лекаря да го положи.
Само че Ривърс го нямаше. Тревелян му беше дал почивен ден.
Вместо това ме снабди с перуката и дрехите, които биха ми позволили
да се дегизирам като него. Взеха ковчега малко преди три часа и най -
сетне всичко си беше на мястото. Разбери психологическия момент,
Уотсън. Имахме нужда Харимън да свърши работата вместо нас.
Първо разкриваме изумителното ми и необяснимо изчезване от здраво
заключена килия. След това, почти незабавно, го информираме за
ковчег с труп, току - що изнесен от лазарета. При тези обстоятелства
не се съмнявах, че ще прибърза и ще си извади грешното заключение,
както и стана. Толкова беше убеден, че съм в ковчега, че дори не
погледна втори път слабоумния санитар, чиято уж е била грешката.
Прибърза и разчисти пътя ми навън. Харимън настоя вратите да бъдат



отключени и отворени. Харимън обезвреди пречките, които би
трябвало да ми попречат да избягам.



- Вярно е, Холмс - възкликнах. - Така и не се загледах във вас.
Цялото ми внимание беше съсредоточено в ковчега.



- Признавам, че ненадейното ви появяване беше единственият
фактор, който изобщо не обмислих и се боях, че най - малкото ще
разкриете познанството си с доктор Тревелян. Ала се справихте
великолепно, Уотсън. Всъщност, присъствието ви заедно с
надзирателя допринесе за нагнетяването на атмосферата и още по -
силно убеди Харимън да погне ковчега.

Докато ми казваше това, в очите му проблесна пламъче и аз приех
думите му за комплимент, макар вече да разбирах ролята, която
всъщност бях изиграл. Холмс обичаше публиката колкото и всеки друг
актьор и колкото повече биваха зрителите, толкова по - лесно му беше
да играе.

- Но какво ще правим сега? - запитах го. - Вие сте беглец. Името ви
е опозорено. А това, че сте избрали да избягате, само ще убеди света
във вината ви.

- Мрачна картина рисувате, Уотсън. Колкото до мен, бих казал, че
от последната седмица обстоятелствата са се подобрили неизмеримо.

- Къде сте отседнали?
- А, не ви ли казах? Държа квартири из цял Лондон точно за такива

случаи. Имам една наблизо и мога да ви уверя, че е много по - уютна
от тази, която напуснах наскоро.

- И така да е, Холмс, като че ли неумишлено сте си спечелили
много врагове.

- Така изглежда, наистина. Трябва да се запитаме какво обединява
толкова различни хора като лорд Хоръс Блекуотър, потомък на една от
най - старите английски фамилии, доктор Томас Аклънд, покровител
на болницата Уестминстър, и инспектор Харимън, който има
петнадесет години неопетнена служба за столичната полиция. Този
въпрос ви зададох и в недотам благоприятното обкръжение на Олд
Бейли. Какво общо имат тези трима мъже? Ами, първо, и тримата са
мъже. Богати са и са с добри връзки. Брат ми Майкрофт говореше за
скандал, а точно тези са хората, които биха пострадали най - много.
Между впрочем, разбирам, че сте се върнали в Уимбълдън.



Не можех да си представя как или от кого Холмс е научил това, но
не му беше времето да навлизаме в такива подробности. Просто се
съгласих и накратко му разказах за последното си посещение.
Изглеждаше особено развълнуван от вестта за Илайза Карстеърс и
нейното бързо влошаващо се здраве.

- Имаме си работа с ум, необикновено лукав и жесток. Нещата са
много дълбоки. От първостепенна важност е да приключим тази
работа, за да можем да посетим отново Едмънд Карстеърс.

- Смятате ли, че случаите са свързани? - запитах го аз. - Не виждам
как събитията в Бостън и дори смъртта на Кийлън 0‘Донахю в
долнопробен лондонски хотел биха могли да доведат до ужасните
събития от последните седмици.

- Но това е, само защото предполагате, че Кийлън 0‘Донахю е
мъртъв - отговори Холмс. - Е, скоро ще разберем повече. Докато бях в
Холоуей, успях да изпратя съобщение до Белфаст...

- Разрешили са ви да телеграфирате?
- Нямах нужда от пощенски услуги. Криминалният свят действа по

- бързо и по - евтино, а и услугите му са достъпни за всекиго, озовал
се от погрешната страна на закона. В моето крило имаше
фалшификатор на име Джакс, когото срещнах на двора и когото
освободиха преди два дни. Отнесе със себе си запитването ми и
веднага щом получа отговор, двамата ще се върнем заедно в
Уимбълдън. Междувременно, не отговорихте на въпроса ми.

- Какво свързва петимата? Отговорът е очевиден. Домът на
коприната.

- А какво е Домът на коприната?
- Нямам никаква представа. Но мисля, че мога да ви кажа къде да го

откриете.
- Уотсън, изумявате ме.
- Не знаете ли?
- От доста време зная. Но ще ми е страшно интересно да изслушам

вашите изводи и как сте стигнали до тях.
По щастливо стечение на обстоятелствата носех обявлението със

себе си. Разгънах го и го показах на другаря си, като споделих
скорошния си разговор с преподобния Чарлз Фицсимънс.

- Дома на чудесата на доктор Коприйн - прочете Холмс. За миг като
че ли изглеждаше объркан, но след това лицето му просветна. - Но



разбира се. Точно това търсим. Отново трябва да ви поздравя, Уотсън.
Докато аз гниех зад решетките, вие не сте си губили времето.

- Това ли е адресът, който очаквахте?
- Джакдоу лейн? Не точно. Но съм сигурен, че ще ни предложи

всички отговори, които търсим. Колко е часът? Почти един.
Предполагам, че ще е по - добре да ходим на такова място по тъмно.
Дали ще ви е удобно да се срещнем тук отново след, да кажем, четири
часа?

- С радост, Холмс.
- Знаех си, че мога да разчитам на вас. Предлагам да носите и

револвера си, Уотсън. Бродят много опасности и се боя, че нощта ще
бъде дълга.



18
 

Врачката
 
Мисля, че има случаи, когато знаеш, че си достигнал края на дълго

пътешествие и тогава дори крайната цел да е скрита от погледа ти,
някак си наясно, че ще я видиш, щом свиеш зад ъгъла. Така се
чувствах, когато наближих за втори път кръчмата „Торба пирони“
малко преди пет. Слънцето вече беше залязло и върху града се
спускаше хладна, коравосърдечна тъмнина. Когато се върнах, Мери
спеше и не я безпокоих, но докато стоях в стаята си за консултации,
претеглях револвера си в ръка и проверявах дали е напълно зареден, се
чудех какво би помислил за тази сценка някой случаен наблюдател:
уважаван лекар от Кенсингтън се въоръжава и се готви да тръгне по
петите на заговор, който до момента включва убийство, изтезание,
отвличане и покваряване на правосъдието. Пуснах пистолета в джоба
си, взех зимното си палто и излязох.

Холмс се беше отървал от дегизировката си. Носеше само шапка и
шал, с който криеше долната част на лицето си. Поръча две уискита,
за да се укрепим срещу хапещата нощ. Не бих се изненадал ако
завалеше, за - щото докато вървях към кръчмата, из вятъра вече се
носеха снежинки. Почти не си продумахме, но помня, че когато
оставихме чашите, той ме погледна и в очите му направо танцуваха
доброто настроение и решителността, които тъй добре познавах.
Разбрах, че и той като мен няма търпение това да приключи.

- Е, Уотсън...?
- Да, Холмс. Готов съм.
- Много се радвам отново да сме рамо до рамо.
Един файтон ни откара на изток, надолу по Уайтчапъл роуд, а

оставащото разстояние до Джакдоу Лейн извървяхме пеша.
Пътуващите панаири изпъстряха покрайнините през летните месеци,
но когато застудееше, веднага се прибираха в града. Тези атракциони
бяха добре известни с късните часове, до които работеха и с
данданията, която вдигаха. Наистина се зачудих как местните търпят
Дома на чудесата на доктор Коприйн, защото го чух много преди да го
видя - латерни, барабани, мъжки гласове в нощта. Джакдоу Лейн се



оказа тясна покрита улица между Уайтчапъл и Къмършъл роуд, с
предимно триетажни сгради - най - вече магазини и складове,
разположени от двете страни и с прозорци, сякаш твърде малки за
тухлите, които ги обграждаха. На половината разстояние започваше
странична алея и там ни пресрещна мъж, облечен във фрак, със
старомодна къса вратовръзка и цилиндър, толкова омачкан, че все
едно се крепеше отстрани на главата му, опитвайки се да събере
смелост да се хвърли. Имаше брадата, мустаците, острия нос и
блещукащите очички на бутафорен Мефистофел.

- Вход едно пени! - възкликна той. - Влезте и няма да съжалите. Ще
видите чудесата на света - негри, ескимоси и още много изумителни
неща. Елате, господа! Домът на чудесата на доктор Коприйн. Ще ви
учуди. Ще ви изуми. Никога не ще забравите видяното.

- Вие ли сте доктор Коприйн? - запита го Холмс.
- Имам тази чест, сър. Доктор Азмодиъс Коприйн, пропътувал

Индия, прекосил Конго. Пътуванията са ме отвели накрай света и
всичко преживяно от мен ще намерите тук за едно - единствено пени.



До него стоеше черно джудже в късо моряшко жакетче и войнишки
панталони. Отмерваше ритъм на барабан, който ускоряваше силно,
когато другият споменеше пенито. Платихме две монети и незабавно
ни въведоха.

Зрелището, което ни очакваше, доста ме изненада. Предполагам, че
на ярката дневна светлина щеше да ни изуми с безвкусицата си, ала
мракът, държан настрана от кръг горящи мангали, му придаваше
екзотика, тъй че ако човек не се вгледаше прекадено внимателно,
наистина щеше да повярва, че е в друг свят... може би някой от книга с
приказки.

- Намирахме се в павиран двор, обграден от сгради, толкова
разнебитени и изложени на стихиите, че виждах сриващи се прагове и
хилави стълбища, отчасти откачени от мазилката. На някои от тези
входове висяха кървавочервени завеси и знаци, приканващи към
забавления срещу допълнително заплащане от половин пени или
фардинг. Мъжът без врат. Най - грозната жена на света. Петкракото
прасе. Други бяха открити и вътре виждах восъчни фигури в
неприлични или отвратителни пози, част от ужасите, които познавах
твърде добре от времето, прекарано с Холмс. Убийството като че ли
беше преобладаващата тема. Мария Мартен19 беше там, както и Мери
Ан Никълс20, просната с прерязано гърло и отворен корем, както я
бяха намерили недалеч оттук само преди две години. Чух пукот на
пушки. Една от сградите беше приспособена за стрелбище и виждах
пламъците от изстрелите и зелените бутилки в далечния край. Тези и
други атракции се намираха от външната страна, но и в самия двор
имаше спрени цигански каруци, а между тях - платформи, на които
цяла нощ щяха да се играят представления. Двама еднояйчни
близнаци - ориенталци жонглираха с десетина топки и ги подхвърляха
помежду си толкова лесно, като че го правеха автоматично. Един
чернокож мъж с препаска на слабините извади от въглищар - ска
печка нажежен ръжен и го облиза. Жена с тежък обсипан с пера
тюрбан гледаше на ръка. Възрастен фокусник правеше трикове с
карти. Навсякъде хората много повече, отколкото очаквах, поне двеста
души, се смееха, аплодираха и се шляеха безцелно от представление
на представление, докато край тях непрестанно свиреше латерна.
Пред мен се разхождаше жена с чудовищно едро тяло, а до нея
ситнеше спътницата й, която беше толкова дребна, че можеше да мине



за момиченце, ако не бяха чертите на лицето й. Гледаха ли или
участваха? Не можех да съм сигурен.

- Е, какво сега? - попита ме Холмс.
- Нямам никаква представа.
- Още ли вярвате, че това е Домът на коприната?
- Не изглежда твърде вероятно, съгласен съм. - Внезапно осъзнах

смисъла на думите, които бях изрекъл току - що. - Казвате ми, че не е?
- От самото начало бях сигурен, че няма ни най - малка вероятност.
Рядко ми се случваше, но не скрих раздразнението си.
- Холмс, да ви призная, понякога напрягате търпението ми до краен

предел. Ако знаехте от самото начало, че това не е Домът на
коприната, тогава бихте ли ми казали защо изобщо сме тук?



- Защото трябва. Поканиха ни.
- Обявата...?
- Е била, за да я намерим, Уотсън. И е трябвало вие да ми я дадете.
Можех само да поклатя глава на тези загадъчни отговори и реших,

че след премеждията си в затвора Холоуей Холмс се е върнал към
старата си същност - потаен, прекомерно самоуверен и извънредно
досаден. И все пак реших да му покажа, че греши. Не можеше да е
съвпадение името на доктор Коприйн от обявата и това, че я бяха
намерили под матрака на Рос. Ако е трябвало да бъде намерена, защо
е била скрита там? Огледах се с надеждата нещо да привлече
вниманието ми, но в блъсканицата и сред подскачащите танцуващи
пламъци беше почти невъзможно да се съсредоточа върху каквото и
да било. Сега жонгльорите си подхвърляха саби. Чу се нов изстрел и
една от бутилките се пръсна, а по рафта се посипа стъкло.
Фокусникът посегна във въздуха и извади букет копринени цветя.
Тълпата около него заръкопляска.

- Е, бихме могли и да... - започнах.
Но в същия миг видях нещо и дъхът ми секна. Може би беше

съвпадение, а може би не значеше нищо. Може би придавах значение
на една малка подробност, кол - кото да оправдая присъствието ни тук.
Ала бе гледач - ката - седеше на нещо като издигната платформа пред
покритата си с чергило каруца, а на масата й се намираха
инструментите на занаята й: тесте е карти таро, кристална топка,
сребърна пирамида и няколко листа със странни руни и диаграми.
Гледаше в моята посока и когато погледите ни се срещнаха, ми се
стори, че вдигна ръка за поздрав. Тогава го видях около китката й.
Парче бяла копринена лента.

Незабавно ми хрумна да кажа на Холмс, но след това се поколебах.
Достатъчно ме беше подигравал за тази вечер. Затова, без обяснение,
се отдалечих от него, сякаш привлечен от безцелно любопитство, и
след това изкачих няколкото стъпала до платформата. Циганката ме
огледа, все едно не просто ме беше очаквала, а бе предрекла идването
ми. Тя беше едра жена с мъжки черти. Имаше тежка челюст и тъжни
сиви очи.

- Искам да ми прочетете бъдещето - казах аз.
- Седни - отвърна тя. Говореше с чужд акцент, намусено и

неприветливо. Отпуснах се на една табуретка срещу нея.



- Можете ли да виждате бъдещето? - запитах я.
- Ще ти струва едно пени.
Платих й. Взе дланта ми и я обърна в своята, така че бялата лента

попадна пред очите ми. После протегна кокалест пръст и започна да
проследява линиите на дланта ми, сякаш можеше да ги изглади с
допир.

- Лекар? - попита ме.
- Да.
- И женен. Щастливо. Без деца.
- Напълно права сте и за трите.
- Наскоро си познал болка от разлъка. - Дали имаше предвид

престоя на съпругата ми в Камбъруел, или краткия плен на Холмс в
затвора? Как би могла да знае за кое да е от тях? И сега, и тогава, си
останах скептик. А и как да не бъда? В работата си с Холмс съм
разследвал семейно проклятие, гигантски плъх и вампир, като и за
трите се намериха напълно смислени обяснения. Затова зачаках
циганката да ми разкрие източника на хитрината си.

- Сам ли си дошъл?



- Не. С приятел съм.
- Тогава имам послание за теб. Видял си стрелбището в сградата зад

нас.
- Да.
- В стаите над него ще откриеш отговорите, които търсиш. Но

стъпвай внимателно, докторе. Сградата е обявена за събаряне, а по
пода има дървеници. Имаш дълга линия на живота. Виждаш ли я? Но
има слабост. Тези напречни линии... Те са като стрели срещу теб и
следват още много. Трябва да се пазиш, да не те уцели някоя...

- Благодаря ви. - Прибрах ръката си, все едно я дръпвах от пламък.
Колкото и да бях сигурен, че ме мами, нещо в изпълнението й ме
смути. Може би беше нощта, кървавочервените сенки, които се
увиваха край мен или може би непрестанната какофония, музиката и
тълпите завладяваха сетивата ми. Но инстинктивно усетих, че това е
зло място и че изобщо не трябваше да идваме тук. Слязох, върнах се
при Холмс и му казах какво се е случило току - що.

- Тоест, сега ни водят по врачки? - беше безцеремонният му отговор.
- Е, Уотсън, като че ли нямаме други алтернативи. Трябва да
продължим докрай.

Проправихме си път покрай мъж с маймуна, покатерена на рамото
му, и друг, гол до кръста, който показваше безбройните си зловещи
татуировки и им вдъхваше живот, като напрягаше различни мускули.
Стрелбището се откри пред очите ни, със стълбище, което се виеше
неравномерно над нас. Изкънтя пушечен залп. Група калфи опитваха
късмета си, ала бяха пили и куршумите им изчезнаха безследно в
мрака, без да достигнат целта си. Холмс тръгна пръв - стъпвахме
внимателно, защото дървените стъпала даваха вид, че ще се строшат
всеки миг. Пред нас зейна нащърбена дупка в стената - може би
някогашна врата, - а оттатък нея имаше само тъмнина. Погледнах
назад. Циганката седеше на платформата си и ни гледаше зло. Бялата
лента още се поклащаше от китката й. Преди да стигнем до върха,
знаех, че сме измамени, че не е бивало да идваме.



Стигнахме до втория етаж, на който навярно се е съхранявало кафе,
защото насред мръсния въздух още се усещаше аромата му. Сега обаче
мястото беше празно. Стените плесенясваха. Всяка повърхност
тънеше в прах. Под краката ни дъските на пода скърцаха. Звуците на
латерната сега ми се струваха далечни, отделени, а шумът на тълпата
изчезна. Мангалите още излъчваха достатъчно светлина, за да
осветяват стаята, но някак неравномерно, тъй че край нас се кривяха
сенки, а колкото по - навътре пристъпяхме, толкова по - тъмно
ставаше.

- Уотсън... - промълви Холмс и само с тона си ми каза какво да
правя. Извадих пистолета. Тежестта му и допира на студения метал ме
поуспокоиха. Холмс - рекох. - Губим си времето. Тук няма нищо.

- И въпреки това преди нас тук е имало дете.
В далечния ъгъл на пода пред него се валяха две изоставени

играчки. Едната беше връхче на вретено, а другата - оловен войник,
изпънат мирно, останал без повечето боя по себе си. У тях имаше
нещо безкрайно жалко и тъжно. Дали някога са принадлежали на Рос?
Може би е търсил убежище тук, преди да го убият и само тези
предмети бяха останали от детството, което никога не бе имал...
Усетих се привлечен към тях и закрачих напред, точно каквато е била
целта - твърде късно забелязах пристъпилия иззад една ниша мъж и не
успях да избегна сопата, която се устреми към мен. Удари ме под
лакътя и пръстите ми се изпънаха от жестоката болка. Пистолетът
изтрополи на земята. Хвърлих се към него, но получих втори удар,
който ме събори. В същото време от мрака се чу глас.



- Нито един от вас да не е мръднал или ще ви гръмна на място.
Холмс не се подчини. Вече беше клекнал до мен и ми помагаше да

се изправя.
- Уотсън, добре ли сте? Никога не ще си простя, ако са ви ранили

тежко.
- Не, не. - Хванах ръката си и потърсих счупване, но веднага

разбрах, че само са ме натъртили неприятно. - Не съм ранен.
- Страхливци!
Към нас пристъпи мъж с оредяваща коса, чип нос и тежки,

прегърбени рамене. Остави се светлината да падне върху лицето му.
Разпознах Хендерсън, пристанищния чиновник (по неговите думи),
който изпрати Холмс в капана при Криър. Беше ни казал, че е
наркоман и май това бе едничката истина в историята му, защото
имаше все същите кръвясали очи и болнава бледност, които помнех.
Държеше револвер. Междувременно съучастникът му беше взел
собственото ми оръжие и като го държеше насочено към нас,
пристъпи несигурно напред. Него не го познавах. Беше едър и набит,
някак жабоподобен, с късо подстригана коса, подути уши и устни,
като боксьор след лош мач. Това, което бях взел за сопа, се оказа
тежък бастун, който се поклащаше в лявата му ръка.

- Добър вечер, Хендерсън - рече Холмс с глас, в който дочух
единствено невъзмутимост. С подобен тон човек би поздравил стар
познат.



- Не се изненадвате да ме видите, Холмс?
- Напротив, очаквах го.
- А помните ли моя приятел, Бретби?
Холмс кимна. Обърна се към мен.
- В офиса на Криър този мъж ме държеше, докато ми даваха опиата

- обясни. - Надявах се и той да е тук.
Хендерсън се поколеба и после се засмя. Явно беше захвърлил

слабостта и малоценността, които беше разиграл пред нас в
квартирата ни.

- Не ви вярвам, господин Холмс. Боя се, че твърде лесно се
заблуждавате. У Криър не намерихте какво - то търсихте. И тук го
няма. Струва ми се, че сте като фойерверк... тръгвате във всички
посоки, стига само някой да ви запали фитила.

- Какво възнамерявате да правите?
- Бих си помислил, че за вас ще е очевидно. Мислехме, че сме се

справили с вас в Холоуей и като цяло щеше да е по - добре да си бяхте
останали там. Затова този път методите ни ще са малко по - директни.
Имам заповеди да ви убия, да ви застрелям като куче.

- В този случай, бихте ли били така любезен да задоволите
любопитството ми? Да отговорите на някой и друг мой въпрос? Вие
ли убихте момичето в Блугейт фийлдс?

- Всъщност, да. Беше достатъчно глупава да се върне в
странноприемницата, където работеше, а оттам беше лесно да я
приберем.

- А брат й?
- Малкия Рос? Да, ние бяхме. Ужасна работа за вършене, господин

Холмс, но той сам си беше виновен. Момчето наруши правилата и
трябваше да го дадем за пример.



- Много ви благодаря. Точно това си мислех.
Хендерсън се засмя отново, само дето никога не бях виждал по -

мрачно изражение от неговото.
- Много сте хладнокръвен, а, господин Холмс? И сигурно всичко ви

е ясно!
- Разбира се.
- И когато онази врана долу ви изпрати тук, знаехте, че е чакала

именно вас?
- Врачката говори с колегата ми, не с мен. Но предполагам, че сте й

платили?
- Полей й ръцете с няколко монети и всичко ще стори.
- Да, очаквах втори капан.
- Айде да ги приключваме тия - настоя Бретби.
- Още не, Джейсън. Още не.
Този път нямаше нужда Холмс да ми обяснява защо чакат. Беше ми

пределно ясно. Докато изкачвахме стълбите, на стрелбището имаше
хора и се чуваха изстрели. В момента обаче нямаше стрелба. Двамата
убийци чакаха следващия залп, който да ги прикрие. Убийството е най
- жестокото престъпление, на което човек е способен, но това
хладнокръвно, пресметнато двойно убийство ми се струваше особено
зловещо. Още стисках ръката си. Удареното място бе изтръпнало
напълно, ала вече бях на крака, решен да не умирам на колене.

- По - добре оставете оръжията си и се предайте сега - отбеляза
Холмс. Беше напълно спокоен и се зачудих дали наистина не му е
било ясно, че ще намери тези двамата тук.

- Какво?
- Тази вечер няма да има убийства. Затвориха стрелбището.

Карнавалът приключи. Не чувате ли?
Едва сега забелязах, че латерната е спряла. Тълпите като че ли ги

нямаше. Вън от тази празна опустошена стая всичко тънеше в
мълчание.



- Какви ги приказваш?
- Още при първата ни среща не ви повярвах, Хендерсън. Но тогава

имах повече полза да вляза в капана ви, макар и само за да видя какво
планирате. Но наистина ли смятате, че ще го повторя?

- Оставете оръжията! - извика някой зад нас.
В следващите няколко секунди последва такова объркване, че тогава

едва можех да подредя събитията. Хендерсън завъртя пистолета си с
намерението да стреля или в мен, или покрай мен. Не разбрах, защото
пръстът му така и не натисна спусъка. Последва мощна стрелба, едно
дуло просветна в бяло и той буквално полетя назад, а от главата му
изригна фонтан кръв. Помощникът му се олюля. Не мисля, че имаше
намерение да стреля, но явно това, че беше въоръжен, се оказа
достатъчно. Един куршум го уцели в рамото, а друг - в гърдите.
Извика и падна назад, а пистолетът ми изхвърча от ръката му.
Бастунът му изтрака по дъсчения под и се изтърколи далеч. Не беше
мъртъв. Изхъхри и зарида от болка и шок. Падна на земята. Последва
кратка тишина, почти толкова шокираща, колкото насилието преди
това.

- Много изчакахте, Лестрейд - рече Холмс.
- Интересно ми бе да чуя думите на злодея - отвърна инспекторът.

Обърнах се и го видях. Влезе в стаята с още трима полицаи, които се
заеха да проверяват застреляните.

- Чухте го да си признава за убийствата?
- Да, господин Холмс.
Един от хората му се приведе над Хендерсън. Огледа го набързо и

поклати глава. Аз също виждах раната и не се изненадах.
- Боя се, че няма да получи възмездие за престъпленията си -

отбеляза инспекторът.
- Някои биха казали, че току - що е получил.
- И така да е, бих го предпочел жив, макар и само като свидетел.

Рискувах себе си за вас, господин Холмс, а случилото се тази вечер
все още може да ми струва скъпо.

- Ще ви спечели поредната похвала, Лестрейд, и вие го знаете. -
Холмс насочи вниманието си към мен. - Как сте, Уотсън? Ранен ли
сте?

- Нищо, което един мехлем и чаша уиски със сода не биха оправили
- отвърнах. - Но, кажете ми, Холмс. Знаели сте, че е капан?



- Силно подозирах. Стори ми се немислимо едно неграмотно дете
да държи под леглото си сгъната обява. А и както починалият ни
приятел Хендерсън каза, вече веднъж ни измамиха. Започвам да
научавам как работят враговете ни.

- Имате предвид...?
- Използваха вас, за да открият мен. Мъжете, които ви следяха при

виадукта Холбърн, не бяха полицаи. Работеха за враговете ни, които са
ви снабдили с наглед неустоима улика с надеждата, че знаейки къде се
намирам, ще ми я дадете.

- Но името е Дома на чудесата на доктор Коприйн. Нима ми
казвате, че не е имал нищо общо?

- Драги ми Уотсън! Коприйн не е съвсем необичайно име. Можели
са да използват Коприйн обущаря на Лъдгейт съркъс или
дъскорезницата на Коприйн в Батърси. Или пък Копринс, или
Коприуей, или каквото и да било, което да ни накара да повярваме, че
наближаваме Дома на коприната. Нужно е било, само за да ме изкарат
на светло, та да се разправят с мен веднъж завинаги.



- Ами вие, Лестрейд? Как се озовахте тук?
- Господин Холмс ме помоли да дойда, доктор Уотсън.
- Вярвали сте, че е невинен!
- Не съм се и съмнявал. А и когато разг ледах въпроса с площад

Копъргейт, скоро ми се изясни, че в цялата работа има нещо гнило.
Инспектор Харимън каза, че се е връщал от банков обир на Уайт хорс
роуд, но такъв обир не е имало. Прегледах книгата с докладите.
Посетих банката. Стори ми се, че ако Харимън е бил готов да лъже за
това в съда, би бил готов да лъже и за доста други неща.

- Лестрейд рискува - намеси се Холмс. - Първият му подтик бе да ме
върне в затвора. Но двамата се познаваме добре, каквито и да са
различията ни, и твърде често сме си съдействали, за да станем
неприятели заради едно скалъпено обвинение. Не е ли вярно,
Лестрейд?

- Както кажете, господин Холмс.
- А и вътре в себе си също толкова силно желае да сложи край на

това и да изправи пред правосъдието истинските виновници.
- Този е жив! - възкликна един от полицаите. Дока - то разговаряхме

с Холмс, те оглеждаха нападателите.
Холмс отиде при падналия Бретби и клекна до него.
- Чуваш ли ме, Бретби? - попита. Последва мълчание, а след това

тихо проскимтяване, като дете, обладано от болка. - Нищо не можем
да сторим, но още имаш време да се поправиш, да изкупиш някои от
престъпленията си, преди да се срещнеш със Създателя. - Бретби
зарида много тихо. - Знам всичко за Дома на коприната. Знам какво е.
Знам къде да го намеря... всъщност, посетих го снощи, но го заварих
празен и тих. Но има едно късче информация, което няма как да
открия сам, ала е жизненоважно, за да приключим тази работа веднъж
завинаги. За доброто на собственото ти избавление, кажи ми. Кога се
срещат отново?



Отново последва дълго мълчание. Въпреки всичко, внезапно
съжалих този човек, който щеше да умре след броени мигове, макар да
бе искал да убие мен и Холмс едва преди няколко минути. Всички
хора са равни в мига на смъртта и кои сме ние да ги съдим, когато ги
очаква много по - голям съдник?

- Тази вечер - рече. И умря.
Холмс изправи гръб.
- Най - сетне съдбата е на наша страна, Лестрейд - заяви той. - Ще

ме придружите ли още малко? Имате ли поне десетина мъже? Ще
трябва да са решителни и смели, защото ви обещавам, че няма да
забравят това, което предстои да разкрием.

- С вас сме, Холмс - отговори Лестрейд. - Да приключваме.
Холмс държеше пистолета ми. Не бях видял кога го е взел от земята,

но го притисна в дланта ми и ме погледна в очите. Знаех какво иска от
мен. Кимна и тръгнахме заедно.
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Домът на коприната
 
Върнахме се на върха на хълма Хамуърт, в училището за момчета

„Чорли Грейндж“. Къде другаде би могло да ни отведе разследването?
Оттук идваше обявата и очевидно някой я беше поставил под леглото
на Рос с идеята да бъде открита от директора. Който и да е бил, е
знаел, че той ще ни я донесе и ще ни привлече в капана на зимния
карнавал на доктор Коприйн. Разбира се оставаше и възможността
Чарлз Фицсимънс да ни е лъгал през цялото време и също да е част от
заговора. Дори след всичко случило се това ми се струваше трудно за
вярване, понеже ми бе направил впечатление на самото
олицетворение на почтеността и чувството за дълг със своята
загриженост за добруването на момчетата, добрата си съпруга и
болката, с която реагира на вестта за Рос. Трудно си представях как
всичко това е било маскарад и не се съмнявах, че дори да са го
въвлекли в нещо мрачно и зловещо, е било без знанието му и против
природата му.

Лестрейд водеше със себе си в четири различни карета десетима
мъже. Изкачвахме се бавно по хълма, който сякаш се издигаше до
безкрай от северния край на Лондон. Инспекторът още носеше
револвер, как - то и Холмс и аз, но останалите не бяха въоръжени и
ако се случеше тъй, че да възникне физически сблъсък, скоростта и
изненадата щяха да са най - важни. Холмс даде сигнал и каретите
спряха малко преди целта ни, която не бе самото училище, както
предполагах, а четвъртитата сграда от другата страна на алеята -
някогашната фабрика за файтони. Фицсимънс ни бе казал, че я
използват за представления и поне за това вероятно казваше истината,
защото отвън бяха спрели няколко файтона, а отвътре се чуваше
пиано.



Заехме позиции зад няколко дървета, където не можеха да ни видят.
Минаваше осем и половина и започна да вали - тлъсти бели снежинки
като пера насред нощното небе. Земята бързо побеля и тук, на върха
на хълма, стана много по - студено, отколкото би било в града.
Нападението над мен си казваше думата - цялата ми ръка пулсираше,
а се събуди и старата ми рана и се боях, че може би започва да ме
тресе. Ала бях решен да не показвам нищо от това. Стигнал бях далеч
и щях да видя края на цялата история. Холмс чакаше нещо и имах
безкрайна вяра в преценката му, дори да трябваше да стоим тук цяла
нощ.

Лестрейд явно беше забелязал състоянието ми, защото ме побутна и
ми подаде сребърна манерка. Глътнах малко бренди и му я върнах.
Обърса гърлото в ръкава си и стори същото, преди да я прибере.

- Какъв е планът, господин Холмс? - запита той.
- Ако искате да заловите тези хора на място, Лестрейд, трябва да

разберем как да влезем, без да вдигнем тревога.
- Ще влезем с взлом насред концерт?
- Това не е концерт.
Чу се приглушеното трополене на поредната приближаваща кола и

скоро след това я видях, теглена от чифт красиви сивкави кобили.
Кочияшът здраво ги пришпорваше, защото хълмът беше стръмен, а
земята под колелетата - коварна, цялата сняг и кал.



Погледнах Холмс. Никога дотогава не го бях виждал такъв. Бих
казал, че изпитва хладно задоволство, чувство, че е доказал правотата
си и сега най - сетне би могъл да потърси отмъщение. Очите му
лъщяха, но скулите под тях представляваха тъмни резки и си
помислих, че дори Ангелът на смъртта не би ми се сторил толкова
страховит, когато най - сетне се срещнем.

- Виждате ли, Уотсън? - прошепна.
Зад прикритието на дърветата никой не ни виждаше, но в същото

време имахме добра гледна точка към училищната сграда и двете
посоки на алеята. Холмс посочи и на лунната светлина светна символ
в златно от едната страна на новопристигналата кола - гарван и два
ключа: фамилния герб на лорд Рейвън - шоу. Спомних си арогантния
мъж с изпъкналите очи, чийто часовник бе откраднат и когото
срещнахме в Глостършир. Нима беше замесен и в това? Кочияшът
спря при останалите файтони. Загърнат в черно наметало и цилиндър,
лорд Ревъншоу слезе, лесен за разпознаване дори от това разстояние.
Отиде до предния вход и почука. Отвори му някой, който не се
виждаше, но на разпилялата се жълтеникава светлина видях, че от
ръката му нещо висеше. Приличаше на дълго парче хартия, но разбира
се не бе това. Беше бяла копринена лента. Новодошлият прекоси
прага. Вратата се затвори.

- Точно както предполагах - процеди Холмс. - Уотсън, готов ли сте
да ме придружите? Предупреждавам ви, че от другата страна на онзи
вход може да видите нещо, което дълбоко ще ви потресе. Случаят
беше интересен от самото начало и още оттогава се боя, че
възможният край е само един. Е, няма как. Трябва да видим каквото
има да се види. Зареден ли е пистолетът ви? Един изстрел, Лестрейд.
Това ще е сигналът за вас и хората ви.



- Както кажете, господин Холмс.
Излязохме иззад дърветата и прекосихме пътя, а под подметките ни

вече хрупаше един инч пресен сняг. Къщата се извиси над нас, а през
тежките завеси на прозорците се процеждаше само едно квадратче
мека светлина. Още чувах пианото, но вече не ми звучеше като
концерт - някой свиреше ирландска балада, от онези, които човек
може да чуе в най - долнопробни - те кръчми. Подминахме редицата
карети, очакващи собствениците си, и достигнахме входа. Холмс
почука. Вратата ни отвори млад мъж, когото не бях виждал при
посещението ни в училището. Имаше черна коса, залепнала за челото,
високи вежди и поведение, което би могло да се опише като
презрително и почтително наведнъж. Носеше смътно подобие на
войнишки дрехи - къс жакет, широки панталони, стесняващи се под
коляното и закопчани ботуши. Имаше и жилетка и ръкавици с цвят на
лавандула.

- Да? - Разпоредителят, ако бе такъв, явно не ни разпознаваше и ни
гледаше с подозрение.

- Ние сме приятели на лорд Хоръс Блекуотър - рече Холмс, а аз се
изумих, като чух името на един от обвинителите му в съда.

- Той ли ви изпрати?
- Препоръча ви.
- А името ви?
- Парсънс. Това е мой колега, господин Смит.
- А сър Хоръс предостави ли ви някакъв предмет или начин да се

идентифицирате? Нямаме традицията да пускаме непознати посред
нощ.

- Даде ни, разбира се. Каза ми да ви покажа това. - Холмс бръкна в
джоба си и извади бяла копринена лента. Подържа я във въздуха за
миг и после я даде на младежа.

Последва незабавен ефект. Разпоредителят сведе глава, разтвори
още повече вратата и ни подкани с жест:

- Влезте.
Озовахме се в преддверие, което ме изненада, тъй като помнех

неприветливия и мрачен вид на училището отсреща и очаквах нещо
подобно. Нищо не можеше да е по - далеч от истината, защото ме
обграждаха разкош, топлина и ярки светлини. Навътре водеше
коридор на черно - бели плочки в холандски стил, а до стените, между



различните врати от двете страни, бяха разположени махагонови маси
с богата орнаментика и извити крака. Поставките за газовите лампи
също бяха с богата орнаментика, а светлината се лееше върху
множеството луксозни обекти в къщата. На стените висяха сложни
огледала в стил рококо, поставени в искрящи сребърни рамки, които
контрастираха с релефните тапети в кървавочервено и златно. От две
срещуположни ниши се гледаха мраморни древноримски статуи,
които в музей биха изглеждали напълно на мястото си, но
присъствието им тук беше изключително неуместно. На масите, по
пиластрите и по дървените плинтове имаше цветя и вази с растения,
които ухаеха тежко в горещия въздух. Пианото се чуваше от стая в
далечния ъгъл. Не се виждаше никой друг.

- Ако благоволите да изчакате, господа, ще уведомя господаря на
дома, че сте тук.

Слугата ни поведе през една врата и ни въведе във всекидневна,
също толкова добре обзаведена, колко - то и коридора отвън. Килимът
беше дебел. Около една камина, където припукваха няколко цепеници,
бяха подредени диван и две кресла, тапицирани в мораво. Плътни
кадифени завеси, пуснати от тежки корнизи, скриваха прозорците.
Бяхме ги видели отвън, обаче нямаше как да видим стъклената врата,
водеща до оранжерия, пълна с папрати и портокалови дървета, както и
голяма месингова клетка със зелен папагал. Едната страна на стаята
беше заета от рафтове с книги, а другата - от дълъг бюфет, на който
бяха наредени всякакви украшения, от синьо - бяла делфтска
керамика и снимки в рамки, до две препарирани котета, аранжирани
на миниатюрни столчета, поставили ла - пички едно в друго като
съпруг и съпруга. До огъня се намираше маса с няколко бутилки и
чаши.



- Моля, настанете се - подкани ни разпоредителят.
- Мога ли да ви предложа питие?
И двамата му отказахме.
- Тогава останете тук, ако обичате. Ще се върна скоро. - Излезе от

стаята с безшумни стъпки и затвори вратата. Останахме сами.
- За Бога, Холмс! - извиках. - Какво е това място?
- Домът на коприната - отвърна мрачно.
- Да. Но какво...?
Той вдигна ръка. Долепи ухо до вратата, заслушан за звуци отвън.

Когато не чу такива, внимателно я отвори и ми направи знак.
- Имаме тежко изпитание пред себе си - прошепна.
- Почти съжалявам, че те доведох тук, стари друже. Но трябва да

стигнем докрай.
Излязохме от стаята. Разпоредителят го нямаше, но музиката

продължаваше - този път валс и ми се стори, че клавишите не са
много добре настроени. Тръгнахме по коридора, все по - навътре в
сградата. Някъде високо над нас някой извика за кратко и кръвта ми се
смръзна, защото бях сигурен, че е дете. Един стенен часовник
тиктакаше тежко и мудно. Показваше девет без десет, но бяхме така
откъснати от външния свят, че можеше да е кой да е час на деня.
Стигнахме до едно стълбище и го заизкачвахме. Още на първата
стъпка някъде в коридора се отвори врата и чух мъжки глас, който ми
се стори познат. Това беше домакинът, който отиваше да ни посрещне.



Забързахме напред и свихме зад един ъгъл, точно когато двама
души - разпоредителят и още някой, - минаха по коридора под нас.

- Напред, Уотсън - прошепна Холмс.
Стигнахме до втори коридор, чиито газови лампи светеха по -

слабо. Имаше килим, тапети с цветни мотиви и от двете страни се
редяха още много врати, а между тях - маслени картини в тежки
рамки. Картините се оказаха слаби имитации на класически творби.
Във въздуха се носеше сладникав неприятен аромат. Макар истината
още да не ме беше озарила, инстинктите ми крещяха да напусна
мястото. Искрено ми се щеше никога да не бях идвал.

- Трябва да изберем врата - промълви Холмс. - Само че коя да бъде?
По вратите нямаше никакви отличителни знаци - всички бяха от

полиран дъб, с порцеланови брави. Избра най - близката до себе си и я
отвори. Заедно надникнахме: дървен под, черга, свещи, огледало,
стомна и леген... И брадат мъж, когото не бяхме виждали преди.
Седеше на леглото, облечен само по бяла нощница, отворена на врата
му, а зад него имаше малко момче.

Не можеше да е истина. Не исках да повярвам. Ала не можех и да
отрека доказателствата пред очите си.



Това беше тайната на Дома на коприната. Той представляваше място
за задоволяване на мерзки апетити, нищо повече, нищо по - малко - и
при това създадено за извратени мъже с пари, които да угаждат на
щенията си. Тези мъже предпочитаха малки момчета и клетите им
жертви идваха от „Чорли Грейндж“. Деца, взети от лондонските
улици, без приятели или семейства, които да се грижат за тях, без
пари или храна, повечето игнорирани от обществото, за което бяха не
повече от досадно неудобство. Били са принудени да живеят в мерзост,
заплашени с изтезания или смърт при неподчинение. Явно и Рос е бил
един от тях. Поне за кратко. Нищо чудно, че беше избягал. Нищо
чудно, че сестра му искаше да ме намушка, мислейки, че ще го върна.
В каква държава бях живял в края на последния век, чудех се, която до
такава степен беше изоставила децата си? Можеха да се разболеят.
Можеха да умрат от глад. Или по - лошо. Никого не го беше грижа.

В няколкото секунди на прага всички тези мисли прелетяха през
главата ми. След това мъжът ни видя.

- Какво, по дяволите, си мислите, че правите? - прогърмя гласът му.
Холмс затвори вратата. Точно в този миг отдолу се чу вик, навярно

защото домакинът беше влязъл във всекидневната. Пианото замлъкна.
Зачудих се какво ще правим, но секунда по - късно вече нямахме
избор. Надолу по коридора се отвори друга врата и излезе мъж,
напълно облечен, ала с омачкани дрехи. Ризата му висеше отзад.
Познах го незабавно - инспектор Харимън.

- Вие! - възкликна той.
Стоеше с лице към нас. Без да се замисля, извадих револвера си и

дадох сигнала за Лестрейд и хората му.
Само че не стрелях във въздуха, а го насочих към Харимън и

дръпнах спусъка с намерението да го убия. Чувството беше толкова
непоколебимо и никога преди или след това не изпитах нещо подобно.
За единствен път в живота си разбрах точно какво значи да искаш да
убиеш някого.

Пропуснах. В последната секунда Холмс навярно бе отгатнал какво
целя и извика, а ръката му се стрелна към оръжието ми. Успя да
развали мерника ми. Куршумът пръсна една газова лампа. Харимън се
приведе рязко и избяга надолу по друго стълбище. В същото време
изстрелът вдигна тревога из цялата сграда. С трясък се отвориха още
врати и в коридора излязоха с препъване мъже на средна възраст и се



заоглеждаха, паникьосани, сякаш тайно от много години са очаквали
греховете им да излязат наяве и усещаха, че най - сетне мигът на
възмездието беше настъпил. Долу се чу пукотът на дърво и силни
гласове, докато Лестрейд и хората му разбиваха вратата. Инспекторът
нададе предупредителен вик. Последва втори изстрел. Някой изкрещя.

Холмс вече се движеше напред и избутваше тези, които му се
пречеха. Беше се заел с преследването на Харимън. Последният пък
очевидно бе решил, че всичко е свършено, но ми се струваше
невъзможно да избяга. Лестрейд бе тук. Хората му щяха да са
навсякъде. Ала Холмс явно смяташе, че Харимън ще успее да се
измъкне, затова вече слизаше по стълбището в другия край на
коридора. Последвах го и двамата стигнахме до партера. Всичко
тънеше в хаос. Предната врата зееше отворена, а през коридорите
духаше вледеняващ вятър и газовите лампи спорадично угасваха.
Хората на Лестрейд се бяха заели за работа.



Лорд Рейвъншоу, вече без наметало, изтича от една стая, още с пура
в ръка. Един от полицаите го залови и го притисна към стената.

- Махни си ръцете от мен! - извика. - Не знаеш ли кой съм?
Още не съзнаваше, че скоро цялата страна щеше да узнае кой е и

несъмнено щеше да проклина името му. Други клиенти на Дома на
коприната вече бяха арестувани и се лутаха наоколо, лишени от
всякаква смелост и достойнство, а мнозина плачеха от
самосъжаление.

Разпоредителят седеше отпуснат на пода, а от носа му течеше кръв.
Видях и Робърт Уийкс, учителя, завършил колежа Балиъл - извличаха
го от една стая с ръка, извита зад гърба. В задната част на къщата
имаше врата. Беше отворена и водеше към градината. Пред нея
лежеше един от хората на Лестрейд и кървеше от куршум в гърдите.
Инспекторът вече се грижеше за него, а лицето му бе червено от гняв.

- Беше Харимън! - възкликна. - Стреля, докато слизаше по стълбите.
- Къде е?
- Избяга! - Лестрейд посочи отворената врата.
Без да продума, Холмс се спусна натам. Последвах го, отчасти

защото мястото ми бе до него, ала и защо - то исках да съм там, когато
сметките бъдат уредени. Харимън бе само служител на Дома на
коприната, но заради него приемах случая лично - беше затворил
Холмс под фалшив претекст и бе организирал опит за убийството му.
С удоволствие бих стрелял по него отново. Съжалявах, че първия път
не го уцелих.

От мрака се озовахме насред снежната виелица. Последвахме една
пътека покрай къщата. Нощта се превърна във вихрушка от черно и
бяло и трудно различавахме дори сградите оттатък алеята. Тогава
обаче някой изплющя с камшик, изцвили кон и една от каретите се
изстреля напред към портата. Нямаше съмнение кой държи юздите. С
натежало сърце и горчилка в устата осъзнах, че Харимън се е
измъкнал и ни остава единствено надеждата да го открият и заловят в
следващите дни. Холмс обаче не искаше и да чуе. Харимън караше
карета с два коня. Нямахме време да избираме от останалите превозни
средства, затова Холмс скочи в най - близкото, крехка двуколка,
теглена от един - единствен кон - при това не най - атлетичния. Някак
успях да се кача отзад и също тръгнахме, без да обръщаме внимание



на виковете на кочияша, който пушеше цигара наблизо и ни забеляза
твърде късно.

Излетяхме през портата и завихме по алеята. Холмс удряше коня,
който се оказа по - смел, отколкото очаквах и малката ни двуколка
летеше по заснежената земя. Имахме само един кон, ала бяхме по -
леки и маневрени. Можех само да стискам седалката и да си мисля, че
ако сега падна, със сигурност ще си счупя врата. Не беше нощ за
преследване. Снегът ни биеше в очите. Не разбирах как Холмс вижда -
всеки път, когато се взирах в тъмнината, виелицата незабавно ме
заслепяваше, а бузите ми вече бяха изтръпнали от студа. Но най -
сетне Харимън се показа на не повече от петдесет ярда пред нас.
Холмс седеше пред мен приведен напред и стискаше здраво юздите.
Пазеше равновесие само с краката си. Всяка дупка на пътя можеше да
го изхвърли от мястото му. И най - малкият завой ни караше да се
хлъзгаме лудешки. Чудех се дали прътовете, които крепяха двуколката
към коня, можеха да издържат и във въображението си виждах
неизбежната катастрофа, когато жребецът ни, превъзбуден от
тичането, щеше да потроши колата, която теглеше. Имах чувството, че
докато препускахме надолу по стръмния хълм, бурният вятър ни
засмукваше в бездна.



Четиридесет ярда, тридесет... някак успявахме да съкратим
разстоянието. Копитата на конете пред нас трополяха оглушително, а
колелата на каретата се въртяха бясно. Самата тя се тресеше, сякаш
всеки миг щеше да се разпадне. Харимън вече знаеше, че сме го
погнали. Хвърли поглед през рамо, а бялата му коса се вееше като
ореол около главата му. Посегна към нещо. Твърде късно видях какво
е. За кратко просветна червено пламъче, но изстрелът почти се загуби
в какофонията на преследването. Куршумът се заби в дъската зад нас,
пропускайки Холмс с няколко инча, а мен - с още по - малко. Колкото
повече го доближавахме, толкова по - лесна мишена ставахме.
Продължавахме обаче да се носим напред почти без никакъв контрол.

В далечината се появиха светлини - минавахме покрай някакво
поселище или покрайнините на града. Харимън стреля повторно.
Конят ни изцвили и се препъна. Цялата двуколка полетя, след което
отново се стовари на колелата си, разтресе гръбнака ми и подпали
болката в рамото ми. За щастие обаче животното беше само ранено и
почти сигурната катастрофа само бе усилила решителността му.
Холмс изкрещя нещо, което не разбрах. Тридесет ярда, двадесет. След
няколко секунди го настигахме. Изведнъж обаче Холмс задърпа
юздите и забелязах острия завой пред нас - алеята рязко свърваше
вляво и със сигурност щяхме да загинем, ако опитахме да вземем
завоя при тази скорост. Двуколката залитна и под колелата й
захвърчаха лед и кал. Стиснах седалката още по - здраво. Вятърът ме
удряше силно, а целият свят не беше нищо повече от размазано петно.
Стиснах клепачи. Пред мен нещо рязко изпука - не трети изстрел, а
хрущящо дърво. Отворих очи: каретата пред нас беше взела завоя
твърде рязко. Движеше се наклонена на едно колело, а това
неимоверно натоварваше дървената рамка, която се разцепи пред
очите ми. Харимън политна напред и за миг увисна на юздите. След
това цялата карета се прекатури, а полицаят изчезна от погледа ми.
Конете продължиха да тичат, но вече се бяха освободили от товара си.
Скриха се в мрака. Каретата се завъртя, хлъзна се и спря почти пред
нас и за миг си помислих, че ще се разбием в нея. Холмс обаче още
държеше юздите. Отклони коня, подминахме препятствието и
спряхме.

Конят ни пъхтеше силно в рязката тишина. По единия му хълбок се
стичаше кръв, а аз имах чувството, че всяка кост в тялото ми е



разместена. Нямах палто и треперех.
- Е, Уотсън - рече Холмс пресипнал и задъхан. - Мислите ли, че

имам бъдеще като кочияш?
- Всъщност, да - отвърнах. - Но не очаквайте много бакшиши.
- Да видим какво можем да сторим за Харимън.
Слязохме и още първият поглед ни показа, че преследването е

приключило във всеки един смисъл. Харимън беше покрит с кръв.
Вратът му бе така зле счупен, че макар да лежеше по корем,
невиждащите му очи бяха вперени в небето, а цялото му лице -
изкривено от отвратителна гримаса на болка. Холмс го погледна за
миг и кимна.

- Така му се падаше - рече той.
- Той беше зъл, Холмс. Всички онези хора са зли.



- Доста точно го казахте, Уотсън. Можете ли да понесете да се
върнем в „Чорли Грейндж“?

- Тези деца, Холмс. Тези клети деца.
- Зная. Но досега Лестрейд вероятно се е погрижил за ситуацията.

Да видим какво може да се направи.
Конят ни преливаше от ентусиазъм и войнственост, а от ноздрите

му в нощта се вдигаше пара. Успяхме с мъка да го обърнем и полека
да го подкараме нагоре по хълма. Изненадах се колко далеч сме се
озовали. Преследването продължи няколко минути, ала ни отне почти
половин час да се върнем. Добре, че валежът като че ли поспря, а
вятърът утихна. Благодарих на възможността да възстановя
самообладанието си и да остана насаме с другаря си.

- Холмс. Кога разбрахте за пръв път?
- За Дома на коприната? Заподозрях, че нещо не е наред още при

първото ни посещение в „Чорли Грейндж“. Фицсимънс и съпругата му
са изключително изкусни актьори, но само си спомнете колко се ядоса
той, когато детето, което разпитахме - русолявото момче Даниъл, -
спомена за сестрата на Рос и ни каза къде работи. Фицсимънс се
прикри добре и се опита да ни накара да повярваме, че е ядосан,
задето по - скоро не сме се сдобили с тази информация. Само че беше
гневен, задето изобщо сме я получили. Озадачи ме и
предназначението на сградата срещу училището. Веднага забелязах,
че следите пред нея са от колелата на най - различни каляски,
файтони и карети, доста скъпи при това. Защо собствениците им ще
посещават музикален рецитал на група анонимни, лишени от
нормален живот момчета? В това нямаше смисъл.

- Но не сте съзнавали, че...
- Тогава не. Това беше урок, който научих, Уотсън, и който ще помня

и в бъдеще. Докато разследва престъпление, от време на време един
детектив трябва да остави да го водят най - лошите му предположения
- с други думи, да се постави на мястото на престъпника. Ала има
граници, които никой цивилизован човек не би си позволил да
премине. Така беше с този случай. Не си представях в какво са
замесени Фицсимънс и тези край него, просто защото не исках. Но
независимо дали ми харесва, или не, занапред трябва да се науча да
съм по - малко деликатен. Едва когато открихме тялото на клетия Рос,
разбрах, че навлизаме в съвсем различни от познатите ни води. И не



жестокостта на нараняванията му отвори очите ми, а бялата лента на
китката му. Който би сторил това на мъртво дете, би трябвало да
притежава ум, напълно и безнадеждно покварен. За такъв човек нищо
не е немислимо.

- Бялата лента...
- Както видяхте, това е знакът, с който тези мъже се разпознават и с

който влизат в Дома на коприната. Ала служи и за друго. Около
китката на дете тя символизира наказание. Знаели са, че вестниците
ще го отбележат и затова ще представлява предупреждение, че това се
случва с всекиго, който се осмели да застане на пътя им.

- А името, Холмс? Затова ли са се наричали така?
- Не само затова, Уотсън. Боя се, че отговорът е бил пред нас през

цялото време, макар всъщност да е очевиден само в ретроспекция.
Нали си спомняте името на организацията, която Фицсимънс ни каза,
че подкрепя работата му? Комитета за обществено подпомагане
развитието и интеграцията на безпризорните в Лондон. Името явно е
вдъхновено от съкращението. Колкото до Комитета, той вероятно е
бил създаден в услуга именно на тези хора. Дал им е начина да
откриват децата и маската, зад която да ги експлоатират.

Стигнахме до училището. Холмс върна двуколката на кочияша и му
се извини. Лестрейд ни чакаше на вратата.

- Харимън? - запита веднага.
- Мъртъв е. Каретата му се преобърна.
- Не бих казал, че съжалявам.
- А как е вашият полицай, когото Харимън простреля?
- Зле е ранен, господин Холмс. Но ще живее.
Макар да нямах желание да влизам повторно, последвахме

Лестрейд. Раненият полицай беше загърнат с няколко одеяла, а
пианото, разбира се, мълчеше, но иначе Домът на коприната си беше
същият. Потръпнах, но имахме недовършена работа.

- Изпратих да докарат още хора - рече Лестрейд. - Работата тук е
много неприятна, господин Холмс, и ще е нужен някой много по -
висшестоящ от мен, за да се заеме. Върнахме децата обратно в
училището оттатък алеята. Двама полицаи ги наглеждат, тъй като
всички учители са въвлечени в случващото се на това отвратително
място и съм ги арестувал. Двамина - Уийкс и Воспър, - мисля, че са ви
познати.



- А Фицсимънс и съпругата му? - попитах.
- Във всекидневната са и скоро ще стигнем и до тях, макар че първо

искам да ви покажа нещо друго, ако можете да го понесете. - Почти не
можех да повярвам, че Домът на коприната би могъл да съдържа още
тайни, но последвахме Лестрейд обратно на втория етаж, докато той
ни обясняваше: - Намерихме още деветима души. Как да ги нарека?
Клиенти? Купувачи? Сред тях са лорд Рейвъншоу и друг ваш познат,
лекар на име Аклънд. Сега разбирам неистовото им желание да ви
оклеветят.

- Ами лорд Хоръс Блекуотър? - запита Холмс.
- Не е присъствал тази вечер, макар да съм сигурен, че ще се окаже

чест посетител. Но моля ви, елате насам. Ще ви покажа на какво се
натъкнахме, та дано откриете смисъла.

Преминахме по коридора, откъдето започна преследването на
Харимън. Отворените врати разкриваха луксозно обзаведени стаи. Не
исках да влизам вътре - кожата ми настръхваше при мисълта, - но
последвах Холмс и Лестрейд в една от тях, драпирана в синя коприна,
с чугунено легло, нисък диван и врата, водеща към баня с
водопроводна система. Нисък шкаф заемаше отсрещната стена, а
върху него стоеше стъклен контейнер с камъчета и изсушени цветя,
оформени като миниатюрен пейзаж, собственост на натуралист или
колекционер.

- Когато влязохме, никой не използваше тази стая - обясни
Лестрейд. - Хората ми продължиха огледа и се натъкнаха на
помещение, което е с размерите по - скоро на килер. Погледнете. Ето
какво открихме.

Привлече вниманието ни към контейнера. Отначало не разбирах
защо, но след това забелязах малък отвор в стената зад него, идеално
скрит от стъклото.

- Прозорец! - възкликнах. След това разбрах какво е значението му.
- Всичко в тази стая може да се наблюдава.

- Не просто да се наблюдава - мрачно промълви Лестрейд.
Върна ни в коридора и отвори вратата на така наречения килер.

Единствените предмети там бяха маса, а върху нея - махагонова
кутия. Лестрейд я разопакова, тя се разтвори подобно на концертина21

и разпознах фотоапарат, чийто обектив бе прилепен към другата
страна на прозореца, който току - що видяхме в стаята.



- Льо Мервейо, произведен от „Дж. Ланкастър и син“ от
Бирмингам, ако не греша - отбеляза Холмс.

- Това част от извращенията им ли е? - запита Лестрейд. - Да пазят
снимки от ставащото?

- Не мисля - отговори Холмс. - Но сега разбирам защо брат ми
Майкрофт е бил приет така враждебно, когато започна да разпитва за
Дома на коприната, както и защо не успя да ми се притече на помощ.
Казвате, че Фицсимънс е на долния етаж?

- И съпругата му е с него.
- Тогава е време да си оправим сметките и с тях.
Във всекидневната огънят още бумтеше и стаята бе топла и душна.

Преподобният Чарлс Фицсимънс седеше на дивана със съпругата си и
с радост видях, че е сменил свещеническите си одежди с черна
вратовръзка и вечерно сако. Не мисля, че можех да понеса още от
преструвката му. Госпожа Фицсимънс стоеше скована и необщителна
и отказваше да посрещне погледите ни. Не продума изобщо по време
на последвалия разговор. Холмс седна. Аз застанах с гръб към огъня.
Лестрейд остана при вратата.

- Господин Холмс! - Фицсимънс звучеше приятно изненадан. -
Навярно трябва да ви поздравя, сър. Със сигурност се показахте точно
толкова добър, колкото предполагах, че сте. Избягахте от първия наш
капан. Изчезването ви от Холоуей беше изумително, наистина. И
понеже нито Хендерсън, нито Бретби се върнаха, предполагам, че сте
ги надвили в Джакдоу Лейн и са арестувани.

- Мъртви са - късо отвърна Холмс.
- Тъй или иначе щяха да идат на бесилото, тъй че няма голяма

разлика.
- Готов ли сте да отговорите на въпросите ми?
- Разбира се. Нямам никаква причина да не го правя. Не се

срамувам от дейността ни в „Чорли Грейндж“. Някои от полицаите
бяха много груби с нас и... - тук той се провикна към Лестрейд. -
...мога да ви уверя, че ще отправя официално оплакване. Ала истината
е, че предлагам само това, което определени мъже са търсели векове
наред. Сигурен съм, че сте изучавали древните гръцки, римски и
персийски цивилизации? Култът към Ганимед е бил почтен,
господине. Отвращават ли ви творбите на Микеланджело или
сонетите на Уилям Шекспир? Е, убеден съм, че не желаете да



обсъждате семантиката им. Имате предимството, господин Холмс.
Какво искате да знаете?

- Домът на коприната ваша идея ли беше?
- Изцяло моя. Уверявам ви, че Комитета за обществено подпомагане

развитието и интеграцията на безпризорните, както и семейството на
благодетеля ни сър Криспин Огилви, който както знаете от мен, плати
за покупката на „Чорли Грейндж“, нямат представа какво правим и
несъмнено биха били шокирани като вас. Нямам причина да ги
прикривам. Казвам ви истината.

- Вие ли наредихте убийството на Рос?
- Признавам си, да. Не се гордея с това, господин Холмс, но беше

нужно за собствената ми безопасност и за продължаването на
дейността ни. Не си признавам самото убийство. То е дело на
Хендерсън и Бретби. Добре ще е да добавя, че се заблуждавате, ако
смятате Рос за някакъв невинен малък ангел, попаднал на зло място.
Госпожа Фицсимънс беше права. Момчето беше от много лош сой и
сам си причини края.



- Струва ми се, че пазите фотографии на някои ваши клиенти.
- Намерили сте синята стая?
- Да.
- От време на време бе необходимо.
- Предполагам, че целта ви е била изнудване.
- От време на време да, но само когато е много наложително.

Вероятно не бихте се изненадали да научите, че съм спечелил
значителни доходи от Дома на коприната и нямам особена нужда от
други приходи. Не, не, не, това е по - скоро за самозащита, господин
Холмс. Как мислите успях да убедя доктор Аклънд и лорд Хоръс
Блекуотър да се появят в съда? Двамата го сториха, за да спасят
репутацията си. И поради същата причина мога да ви кажа, че аз и
съпругата ми никога няма да бъдем съдени в тази страна. Знаем
твърде много тайни на твърде много хора, някои на най - високи
позиции, а доказателствата са внимателно скрити. Господата, които
открихте тук тази вечер, са едва малцина от благодарните ми клиенти.
Имаме свещеници и съдии, адвокати и лордове. Нещо повече, бих
могъл да назова един член на най - благородната фамилия в страната,
който е чест наш посетител, но той, разбира се, разчита на
дискретността ми, а аз - на закрилата му, ако стане необходимо.
Разбирате ли ме, господин Холмс? Никога няма да ви позволят да
огласите това. След шест месеца аз и съпругата ми ще сме свободни и
спокойно ще започнем отново. Може би ще обърнем поглед към
континента. Винаги ме е привличал френският юг. Но където и да е,
когато и да е, Домът на коприната ще се появи отново. Имате думата
ми.



Холмс не отвърна. Изправи се и двамата излязохме от стаята. Тази
вечер повече не спомена Фицсимънс, нито пък отвори дума за него на
следващата сутрин. Но тогава отново се бяхме захванали за работа.
Цялото това приключение беше започнало в Уимбълдън, разбира се, и
именно там щяхме да видим края му.
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Кийлън 0‘Донахю
 
Падналият през нощта сняг беше изменил Риджуей хол по много

необичаен начин - акцентираше на симетрията му и го караше да
изглежда някак извън времето. И при предните ми две посещения бях
намерил имението за красиво, но когато го наближихме за последен
път, ми се стори съвършено като миниатюрните къщи, които човек
вижда на витрините на магазините за играчки. Когато колелата на
каретата ни набраздиха бялата алея, се почувствах почти като вандал.

Беше рано следобед на следващия ден и признавам, че при
възможност бих отложил посещението за поне още едно денонощие,
защото бях изтощен от преживяното, а ударената ми лява ръка така ме
болеше, че едва свивах пръсти. Прекарах тежка нощ, опитвайки се
отчаяно да заспя, за да забравя видяното в „Чорли Грейндж“, само че
сънят така и не дойде, подплашен от пресните спомени. На сутринта
Холмс ме посрещна на масата за закуска, напълно освежен и
възвърнал във всяко едно отношение самообладанието си. Поздрави
ме по своя отривист начин, сякаш не се беше случило нищо
неприятно. Самият той настоя за посещението и ми каза, че е
изпратил телеграма на Едмънд Карстеърс още преди да се събудя.
Спомних си срещата си с Холмс в кръчмата „Торба пирони“, когато му
описах какво е връхлетяло семейството и по - точно Илайза
Карстеърс. И сега, както тогава, приятелят ми беше загрижен за
случая и отдаваше голямо значение на ненадейната й болест. Искаше
да я види лично, макар че беше отвъд представите ми как би могъл да
й помогне, след като толкова много лекари и аз самият не можахме.



Почукахме на вратата. Отвори Патрик, ирландския младеж, когото
срещнах в кухнята. Изгледа е неразбиране първо Холмс, а после мен.

- А, вие сте. - Той се намръщи. - Не очаквах да ви видя пак.
Никой никога не ме беше посрещал толкова нагло, но Холмс по -

скоро се развесели.
- Господарят ти у дома ли е? - запита той.
- За кого да предам?
- Казвам се Шерлок Холмс. Очакват ни. А ти кой си?
- Аз съм Патрик.
- Акцентът ти е дъблински, ако не се лъжа.
- Е, и?
- Патрик? Кой е? Защо го няма Кирби? - В коридора се появи

Едмънд Карстеърс и се приближи, явно превъзбуден. - Простете,
господин Холмс. Кирби вероятно е горе при сестра ми. Не очаквах
кухненския прислужник да отвори. Патрик, можеш да си вървиш.
Връщай се в кухнята.

Както на всяка наша среща досега, Карстеърс беше облечен
безупречно, но по лицето му личаха бръчките от тежките последни
дни и подозирах, че подобно на мен не е спал добре.

- Получили сте телеграмата ми - рече Холмс.
- Да. Но вие явно не сте получили моята. Ясно заявих, както вече

намекнах на доктор Уотсън, че вече нямам нужда от услугите ви.
Съжалявам, че трябва да го кажа, но не успяхте да помогнете на
семейството ми, господин Холмс. Разбрах също, че са ви арестували и
че сте имали сериозни проблеми с правосъдието.



- Тези въпроси бяха разрешени. Колкото до телеграмата ви,
господин Карстеърс, всъщност я получих и с интерес я прочетох.

- И все пак дойдохте?
- В началото ме посетихте, защото ви тормозеше мъж с каскет, за

когото вярвахте, че е Кийлън 0‘Донахю. Мога да ви кажа, че
разполагам с фактите по случая и с радост бих ви ги споделил. Мога и
да ви споделя кой уби мъжа, когото открихме в хотела на госпожа
Олдмор. Може би опитвате да се самоубеди - те, че тези неща повече
не са от значение и в този случай ще се изразя пределно ясно. Ако
желаете сестра ви да умре, ще ме отпратите. Ако ли не, ще ме
поканите и ще ме изслушате.

Карстеърс се поколеба. Виждах, че се бори със себе си, че по
някакъв странен начин дори се страхува от нас, но здравомислието му
надделя.

- Моля. Нека взема палтата ви. Не зная какво прави Кирби.
Понякога ми се струва, че цялото домакинство е в пълен хаос. -
Свалихме горните си дрехи и той ни насочи към всекидневната, в
която бяхме и при първото си посещение.

- С ваше позволение бих желал да видя сестра ви, преди да седнем -
заяви Холмс.

- Сестра ми вече не може да види никого. Загуби зрението си. Едва
говори.

- Няма да е нужна реч. Просто ми се ще да огледам стаята й. Още ли
отказва да се храни?

- Вече няма значение. Неспособна е да приема твърда храна. Най -
доброто, което мога да сторя, е от време на време да й нося топла
супа.

- Още вярва, че някой я трови.



- Според мен тази ирационална вяра се превърна в основната
причина за болестта й, господин Холмс. Както казах на колегата ви,
вкусил съм всяка нейна хапка, без да ми навреди. Не разбирам какво
проклятие ме измъчва. Преди да ви срещна, бях щастлив човек.

- И се надявате отново да станете такъв, несъмнено.
Изкачихме се до таванската стая, която вече познавах. Когато се

озовахме пред вратата, отвътре излезе прислужникът Кирби с поднос.
Супата в него бе недокосната. Погледна господаря си и поклати глава -
жената отново беше отказала да яде. Влязохме. Видът на Илайза
Карстеърс начаса ме потресе. Кога я бях видял за последно? Преди
малко повече от седмица, а състоянието й така се беше влошило, че се
сетих за живия скелет в Дома на чудесата на доктор Коприйн. Кожата
й беше опъната върху костите по онзи кошмарен начин, видим само у
тези пациенти, които са близо до смъртта - зад издърпаните в зловеща
гримаса устни се виждаха венците й зъбите й. Формата на тялото под
завивките беше дребна и предизвикваше съжаление. Очите й,
фокусирани някъде напред, не виждаха. Скръстените на гърдите й
ръце като че ли принадлежаха някому, тридесет години по - възрастен
от нея. Холмс я огледа набързо.

- Банята й е зад онази врата, нали? - запита той.
- Да. Но е твърде слаба, за да стигне дотам. Госпожа Кирби и

съпругата ми я къпят направо на леглото...
Холмс вече беше влязъл в банята, оставяйки мен и Карстеърс в

неловко мълчание до сляпата жена. След малко се появи обратно.
- Може да се върнем долу - обяви той. Карстеърс и аз го

последвахме озадачени - цялото посещение не беше продължило и
минута.

Върнахме се във всекидневната, където пред весел огън седеше
Катрин Карстеърс и четеше книга. Затвори я с влизането ни и се
изправи.



- Господин Холмс и доктор Уотсън! Вие сте последните хора, които
очаквах да видя. - Тя погледна съпруга си. - Мислех, че...

- Сторих точно каквото се разбрахме, скъпа. Ала господин Холмс
предпочете все пак да ни посети.

- Изненадан съм, че не сте искали да се видим, госпожо Карстеърс -
отбеляза Холмс. - Особено след като сте идвали да поискате за втори
път помощта ми, когато зълва ви се е разболяла.

- Това беше преди време, господин Холмс. Не желая да бъда груба,
но отдавна загубих надежда, че можете да ни помогнете. Мъжът,
който дойде неканен в този дом и открадна от нас пари и бижута, е
мъртъв. Искаме ли да знаем кой го е убил? Не! Стига ни това, че няма
повече да ни безпокои. Ако няма какво да сторите, за да помогнете на
клетата Илайза, няма причина да оставате.

- Вярвам, че мога да спася госпожица Карстеърс. Може би не е
твърде късно.

- От какво да я спасите?
- От отровата.
Катрин Карстеърс се сепна.
- Никой не я трови! Не е възможно. Лекарите не знаят причината за

болестта й, но са съгласни за едно - не е отрова.
- Тогава всички те грешат. Мога ли да седна? Имам много да ви

разказвам и мисля, че ще ви е по - удобно да седите.
Съпругата го изгледа свирепо, но този път съпругът й застана на

страната на Холмс.
- Добре тогава, господин Холмс. Ще ви изслушам, но не се

заблуждавайте. Ако ми се стори, че се опитвате да ме измамите, няма
да се поколебая да ви отпратя.



- Целта ми не е да ви мамя - отвърна Холмс. - Тъкмо напротив.
Седна на креслото най - далеч от огъня. Отпуснах се на стола до

него. Господин и госпожа Карстеърс се настаниха заедно на дивана
срещу нас. Най - сетне Холмс започна.

- Господин Карстеърс, дойдохте при мен, посъветван от
счетоводителя си, защото се бояхте, че мъж, когото никога не сте
срещали, заплашва живота ви. Бързахте на опера. Вагнер, ако не се
лъжа. Но когато си тръгнахте, ставаше късно. Навярно сте пропуснали
първата част.

- Всъщност, не. Пристигнах навреме.
- Както и да е. Много аспекти от историята ви ми се сториха

извънредно странни и най - вече поведението на този мъстител,
Кийлън 0‘Донахю, ако наистина е бил той. Бих повярвал, че ви е
последвал чак до Лондон и е открил адреса ви в Уимбълдън с
едничката цел да ви убие. Все пак, поне донякъде сте били отговорен
за смъртта на близнака му Рурк 0‘Донахю, а близнаците са близки. А
и вече се е бил разплатил с Корнелиъс Стилмън, купувача на
картините ви и човека, наел агентите на Пинкертън, които откриват
Бандата на каскетите и сред буря от куршуми слагат край на
престъпната им кариера. Припомнете ми, ако обичате. Как се казваше
агентът, когото наехте?

- Бил Макпарлънд.
- Разбира се. Както казах, близнаците често са много близки и не е

изненадващо, че Кийлън е желаел смъртта ви. Защо тогава не ви е
убил? Открил е дома ви, защо просто не е нанесъл удара си? Аз бих
сторил именно това. Никой не е знаел, че е в страната. Можел е да се
върне на кораб за Америка още преди тялото ви да е изстинало.
Вместо това върши точно обратното. Застава пред къщата ви с
каскета, чрез който го разпознавате. Нещо повече, появява се отново,
този път докато излизате от театър „Савой“ със съпругата си. Какво си
е мислил? Сякаш почти ви е предизвиквал да отидете при полицията,
за да го заловят.



- Искаше да ни сплаши - намеси се госпожа Карстеърс.
- Само че не това е бил мотивът зад третото му посещение. Върнал

се е при дома ви с бележка и я е дал на съпруга ви. Поискал е да се
видят по пладне в местната църква.

- Но не е отишъл.
- Може би не е имал такова намерение. При последната си намеса в

живота ви той е влязъл с взлом в дома ви и е откраднал петдесет лири
и бижу от сейфа ви. Вече намирам поведението му за повече от
забележително. Не само, че знае точно кой прозорец да избере, а и
някак се е добрал до ключ, загубен от съпругата ви няколко месеца
преди да пристигне в страната. И е много странно това, че внезапно
парите започват да го вълнуват повече от убийството... Та той стои
необезпокояван в хола ви посред нощ! Би могъл да изкачи стълбите и
да убие и двама ви.

- Събудих се и го чух.
- О, да, госпожо Карстеърс. Но дотогава сейфът е вече отворен.

Между впрочем, доколкото разбирам, с господин Карстъерс спите в
различни стаи?

Карстеърс се изчерви.
- Не виждам как домашните ни навици имат отношение към случая.
- Но не го отричате. Добре тогава, да останем с нашия странен

натрапник с донякъде неясни мотиви. Измъква се и се скрива в частен
хотел в Бърмондси. Сега обаче настъпва неочакван обрат, когато втори
нападател, за когото не знаем нищо, настига Кийлън 0‘Донахю -
отново, приемаме, че е той, - намушква го до смърт и взима не само
парите му, а и всичко, което би могло да го идентифицира, с
изключение на табакера, която сама по себе си не ни помага, защото
носи инициалите У.М.



- Какво имате предвид с това, господин Холмс? - запита Катрин
Карстеърс.

- Просто пояснявам, госпожо Карстеърс, както ми беше ясно още от
самото начало, че тази история няма никакъв смисъл, освен ако не
започнем от предположението, че не Кийлън О`Донахю е дошъл в
къщата ви и намерението му не е било да общува със съпруга ви.

- Но това е абсурдно. Дал е на съпруга ми онази бележка.
- И не се е появил в църквата. Може би ще помогне, ако се поставим

на мястото на загадъчния посетител. Търси разговор на четири очи с
член на това домакинство, но това не е толкова просто. Освен вас и
съпруга ви, тук живеят още и госпожица Карстеърс, а да не забравяме
и прислугата - господин и госпожа Кирби, Елси и Патрик. Странникът
наблюдава отдалеч, но накрая се приближава с бележка, написана с
едри букви, която нито е сгъната, нито е в плик. Намерението му
очевидно не е било да я пъхне под вратата. Но може би е възможно да
е таял надеждата да види човека, за когото всъщност е било
предназначено посланието. Да е държал бележката вдигната, така че
лесно да може да бъде разчетена през прозореца на трапезарията.
Нямало е нужда да звъни. Нямало е нужда да рискува бележката да
попадне в погрешни ръце. За нея са щели да знаят само двамата и са
можели по - късно да обсъдят делата си. За съжаление обаче господин
Карстеърс се връща неочаквано скоро, мигове преди нашият човек да
постигне целта си. И какво прави той? Вдига бележката над главата си
и я подава на господин Карстеърс. Знае, че някой го наблюдава от
трапезарията и вече има предвид нещо много по - различно. То е:
„Намери ме. Или ще кажа на господин Карстеърс всичко, което знам.
Ще се срещнем в църквата. Ще го срещна, където си поискам. Не
можеш да ме спреш.“ Разбира се, не се появява в църквата. Няма
нужда. Предупреждението стига.



- Нос кого е искал да говори, ако не с мен? - поиска да знае
Карстеърс.

- Кой беше в трапезарията по онова време?
- Съпругата ми. - Той се намръщи, сякаш нямаше търпение да смени

темата. - Кой е бил този, ако не Кийлън 0'Донахю?
- Отговорът е извънредно прост, господин Карстеърс. Той е Бил

Макпарлънд, детектива на Пинкертън. Помислете. Знаем, че господин
Макпарлънд е бил ранен при престрелката в Бостън, а откритият в
хотела мъж имаше пресен белег на дясната буза. Знаем, че
Макпарлънд е имал неразбирателства с работодателя си Корнелиъс
Стилман, който е отказал да му плати. Затова му е имал зъб. А и
името му Бил, предполагам, е съкратено от Уилям. Инициалите на
табакерата в хотела бяха...

- У.М. - вметнах аз.
- Точно така, Уотсън. И сега нещата започват да се подреждат. Да

започнем, като помислим за съдбата на самия Кийлън О`Донахю.
Какво знаем за този младеж? Историята ви беше изненадващо
подробна, господин Карстеърс, за което ви благодаря. Казахте ни, че
Рурк и Кийлън О`Донахю са били близнаци, ала Кийлън е бил по -
дребният. Татуирали са на ръцете си инициалите си - доказателство,
ако изобщо някому е нужно, за изключителната им близост. Кийлън е
бил гладко обръснат и необщителен. Носел е каскет, от който навярно
трудно би се виждало цялото му лице. Знаем, че е бил слабоват. Само
той е успял да се провре през канала, водещ към реката и по този
начин е избягал. Но особено впечатление ми направи една конкретна
подробност. Всички в бандата са живеели в нищета в мизерна стая в
Саут енд. С други думи, отделно от Кийлън, който се е радвал на лукса
да има собствена стая. От самото начало се запитах за причината.
Отговорът, разбира се, е твърде очевиден, предвид изложените
доказателства. С радост мога да кажа, че го потвърди самата госпожа
Кейтлин 0'Донахю, която още живее на Саквил стрийт в Дъблин,
където държи пералня. Но да не протакам повече. През пролетта на
1865 г. тя ражда не братя - близнаци, а момче и момиче. Кийлън
О`Донахю е била сестра на Рурк.



Мълчанието, последвало това разкритие, беше все - поглъщащо.
Покоят на зимния ден се разстла из стаята и дори пламъците в
огнището, които припукваха весело, като че ли притихнаха.

- Жена? - Карстеърс изгледа Холмс изумен, а по устните му играеше
невярваща усмивка. - Да ръководи банда?

- Момиче, което е трябвало да крие самоличността си, за да оцелее
в подобна среда - отвърна Холмс. - А и брат й Рурк е ръководил
бандата. Всички доказателства сочат към това. Няма алтернатива.

- И къде е това момиче?
- Просто е, господин Карстеърс. Женен сте за нея.
Катрин Карстеърс пребледня, но не каза нищо. До нея Едмънд се

скова. Двамата ми напомниха на восъчните фигури, които зърнах на
Джакдоу Лейн.

- Не го отричате, нали, госпожо Карстеърс? - попита Холмс.



- Разбира се, че го отричам! Никога не съм чувала нещо по - нелепо.
- Обърна се към съпруга си с внезапни сълзи в очите. - Няма да му
позволиш да ми говори така, нали, Едмънд? Да внушава, че имам
някаква връзка с това омразно котило престъпници и злосторници!

- Струва ми се, че ушите, за които са предназначени думите ви,
госпожо Карстеърс, са глухи - рече Холмс.

Вярно беше. От мига, в който Холмс направи изумителното си
изявление, Карстеърс се взираше пред себе си с особено ужасен вид,
която ми подсказваше, че винаги е знаел истината или поне я бе
подозирал, но сега най - сетне беше принуден да се изправи лице в
лице с нея.

- Моля те, Едмънд... - Катрин се пресегна към него, ала Карстеърс
трепна и се извърна.

- Мога ли да продължа? - попита Холмс.
Катрин Карстеърс понечи да каже нещо, но след това се облегна

назад. Отпусна рамене и сякаш от лицето й падна копринен воал.
Гледаше ни изпепеляващо, излъчвайки омраза, непристойна за коя да
е английска дама, омраза, благодарение на която беше успяла да опази
живота си.

- О, да, о, да - изръмжа. - Какво пък, нека чуем и останалото.
- Благодаря. - Холмс кимна към нея и продължи. - След смъртта на

брат си и унищожаването на Бандата на каскетите, Катрин 0'Донахю -
което е и рожденото й име, - се оказва в отчаяна ситуация: сама в
Америка и търсена от полицията. Загубила е и брат си, който й е бил
най - близък на света и когото сигурно е обичала ревностно. Първите
й мисли са били за отмъщение. Корнелиъс Стилмън е бил достатъчно
неразумен да се хвали в бостънската преса с постижението си.
Маскирана, тя го проследява до градината на дома му в Провидънс и
го разстрелва. Но той не е единственият, споменат в обявата. Катрин
влиза в женски образ и проследява Едмънд до „Каталония“. Ясно е
какво е наумила. Вече няма бъдеще в Америка. Време е да се върне
при семейството си в Дъблин. Докато пътува като сама жена с
прислужница, никой не би я заподозрян. Взела е със себе си каквито
пари е спестила от престъпленията си. Някъде насред Атлантическия
океан среща Едмънд Карстеърс. На такова място е лесно да убиеш.
Карстеърс просто изчезва, а отмъщението й е пълно. - Тук Холмс се
обърна към госпожа Карстеърс.



- Но нещо е променило решението ви. Какво ли, чудя се?
- Видях го какъвто е. - Жената сви рамене
- Точно както предполагах. Мъж без опит с жените, освен една

майка и сестра, които напълно господстват над него. Болен е.
Страхува се. Колко ли ви е било забавно да му се притечете на помощ,
да се сприятелите и накрая да го оплетете в мрежата си. Някак сте
успели да го убедите да се ожени за вас и да се опълчи на семейството
си. Колко по - сладко е било отмъщението от първоначално
планираното! Били сте интимна с мъж, когото ненавиждате. Само че
сте играли ролята на отдадена съпруга, а представлението е било
улеснено от това, че спите в отделни стаи и навярно никога не сте
позволявали да ви видят разсъблечена. Онази татуировка ви е пречела,
нали? Тъй че ако ви се е наложело да посетите плаж, щели сте да
кажете, че не можете да плувате. Всичко се е нареждало чудесно,
преди от Бостън да пристигне Бил Макпарлънд. Как е надушил
следата, как е научил за новата ви самоличност? Няма как да знаем, но
все пак е бил детектив, много добър при това, и несъмнено е имал
своите методи. Не на съпруга ви е правил знак пред „Савой“, а на вас.
Вече не го е вълнувал арестът ви. Дошъл е за парите, които му
дължите, и неговото желание да се сдобие с тях, чувството му за
несправедливост и скорошната му рана - всичко това го е подтикнало
към отчаяни мерки. Срещнали сте се, нали?

- Да.
- И ви е поискал пари. Ако му платите достатъчно, ще ви позволи да

запазите тайната си. Когато дава бележката на съпруга ви, той
предупреждава вас. Във всеки миг би могъл да разкрие всичко, което
знае.

- Всичко това е така, господин Холмс.
- Но не е съвсем всичко. Трябвало е да дадете нещо на Макпарлънд,

но сте нямали на разположение собствени средства. Затова е трябвало
да създадете впечатление за кражба с взлом. През нощта сте слезли и с
лампата си сте го насочили към правилния прозорец. Отворили сте го
отвътре и сте го оставили да се изкачи. Отключили сте сейфа с ключа,
който всъщност никога не е бил изгубен. И дори тук не сте се
сдържали да сторите нещо злонамерено - заедно с парите сте му дали
колието на покойната госпожа Карстеърс, което е било с голяма
сантиментална стойност за съпруга ви. Струва ми се, че за вас всяка



възможност за отмъщение е била неустоима и винаги сте се вкопчвали
с радост в нея. Макпарлънд прави грешка. Онези петдесет паунда са
били едва първата вноска. Искал е още и неразумно ви е дал името на
хотела, където е бил отседнал. Може би вида ви на богата английска
дама го е заблудил и той е забравил какво създание сте били някога.
Съпругът ви е бил в галерията на Албмарл стрийт. Избрали сте
правилния миг, измъкнали сте се от къщата и сте влезли в хотела през
заден прозорец. Изчакали сте, докато се върне, и сте забили нож във
врата му. Между впрочем, как бяхте облечена тогава?

- По стария си начин. Фуста и кринолин биха ми били неудобни.
- Отстранили сте Макпарлънд и сте премахнали всяка следа от

самоличността му, пропускайки само табакерата. А без него нищо не
ви е пречело да довършите плана си.

- Има и още? - пресипнало се обади Карстеърс. Кръвта се бе
дръпнала от лицето му и ми се стори, че всеки миг ще припадне.

- Да, господин Карстеърс. - Холмс се обърна към съпругата. -
Хладнокръвният брак, в който сте встъпили, е бил само средство.
Намерението ви е било да унищожите семейството на Едмънд човек
по човек: майка му, сестра му, а след това и него. Накрая наследявате
всичко негово. Тази къща, парите, картините... всичко би било ваше.
Трудно е човек да си представи омразата, която ви е тласкала, както и
удоволствието, с което сте вършили работата си.

- Да, беше удоволствие, господин Холмс. Наслаждавах се на всяка
минута.

- Майка ми? - Карстеърс изхълца двете думи.
- Най - вероятното обяснение е първото ви, че е угаснал газовият

пламък в спалнята й. Но то не издържа при по - обстойно разглеждане
на обстоятелствата. Слугата ви Кирби ни каза, че се обвинява за
смъртта й, защото е запушил всяка пукнатина и процеп в стаята.
Майка ви не е харесвала теченията, затова няма как някое такова да е
угасило пламъка. Сестра ви обаче имаше друга идея. Вярваше, че
възрастната госпожа Карстеърс е отнела собствения си живот, отчаяна
от брака ви. Ала колкото и да мрази Илайза новата ви съпруга и
интуитивно да знае, че ви мами, не е успяла да открие истината, която
е следната - Катрин Карстеърс е влязла в стаята и нарочно е угасила
пламъка, оставяйки възрастната жена да умре. За да остане
собствеността на Едмънд нейна, всички е трябвало да загинат.



- А Илайза?
- Сестра ви тровена е бавно.
- Но това е невъзможно, господин Холмс. Казах ви...
- Казахте, че внимателно сте оглеждали и опитвали каквото е яла,

но това само ми подсказва, че е тровена другояче. Отговорът,
господин Карстеърс, е банята. Сестра ви настоява да се къпе редовно и
употребява силни лавандулови соли за баня. Признавам, че това е
извънредно иновативен начин да се използва отрова и съм изненадан,
че се е оказал толкова ефикасен - бих казал, че към солите за баня
редовно е било добавяно малко количество аконитин. Влязъл е в
тялото на госпожица Карстеърс през кожата и също, предполагам,
чрез влагата и изпаренията, които е абсорбирала. Аконитинът е
извънредно токсичен алкалоид, който се разтваря във вода и който
незабавно би убил сестра ви, ако е била използвана по - голяма доза.
Вместо това наблюдавате тази бавна, ала безмилостна смърт. Това е
ярък и нов начин да убиете някого, госпожо Карстеърс, и със
сигурност би бил добавен към аналите на престъпността. Също така
сте дръзнали да потърсите колегата ми, докато съм бил в затвора,
въпреки че сте се престорили, че не знаете нищо за ставащото. Това
несъмнено е убедило съпруга ви във вашата отдаденост към сестра му,
а в същото време сте се присмивали и на двама им.

- Чудовище такова! - Карстеърс се извърна от нея ужасен. - Как си
могла? Как би могъл някой човек да стори това?

- Господин Холмс е прав, Едмънд - отвърна жена му и гласът й се
промени: стана по - рязък, а ирландският акцент започна да личи. -
Всички ви щях да пратя в гроба. Първо майка ти. После Илайза. А
нямаш представа какво ти готвех! - Обърна се към Холмс. - И какво
сега, хитри господин Холмс? Отвън сигурно чака полицай. Да се кача
ли да си събера нещата?

- Да, отвън чака полицай, госпожо Карстеърс. Но не съм
приключил.

Холмс изправи гръб и в очите му видях хлад и от - мъстителност,
много по - силни от всичко, което бях виждал у него преди.
Приличаше на съдия точно преди произнасянето на присъдата, на
екзекутор пред трапа. В стаята сякаш застудя. След месец Риджуей
хол щеше да пустее. Въобразявах ли си, като си мислех, че къщата
вече бе предусетила съдбата си?



- Остава смъртта на детето, Рос - добави приятелят ми.
Госпожа Карстеърс избухна в смях.
- Нищо не зная за Рос - рече тя. - Много умни заключения

направихте, господин Холмс. Но сега над - скачате възможностите си.
- Вече не говоря на вас, госпожо Карстъерс. - Холмс се обърна към

съпруга й. - Разследването ми по вашия случай пое в неочаквана
посока в нощта, в която загина Рос, господин Карстеърс, а
«неочаквана“ не е дума, която използвам често, защото по навик
очаквам всичко. Всяко престъпление, което съм разследвал, притежава
повествователна нишка - това, което другарят ми доктор Уотсън
винаги безпогрешно е идентифицирал. Затова е толкова добър
хроникьор на работата ми. Но ми е ясно, че този път вниманието ми
бе отклонено. Докато следвах една определена нишка, доста случайно
и ненадейно се озовах на друг път. От мига, в който стъпих в частния
хотел на госпожа Олдмор, оставих зад себе си Бостън и Бандата на
каскетите. Поех в нова посока, която щеше да доведе до разкриването
на престъпление, много по - неприятно от всичко, с което се бях
сблъсквал досега.



Когато чу това, Карстеърс потръпна. Жена му го наблюдаваше с
любопитство.

- Да се върнем към онази нощ, защото тогава бяхме заедно. Знаех
много малко за Рос, освен, че е член на бандата улични деца, които
дружелюбно наричам Нередовните от Бейкър стрийт и които от време
на време ми помагат. Възнаграждавам ги, когато са ми полезни.
Струваше ми се безвредно, поне досега. Рос трябваше да наблюдава
хотела, докато не ме повикаше другото момче, Уигинс. Четиримата -
вие, аз, Уотсън и Уигинс, - се запътихме към Блекфрайърс. Рос ни
видя. Незабавно разбрах, че момчето е ужасено. Попита кои сме ние,
кой сте вие. Уотсън се опита да го успокои и така ви нарече по име и
му даде адреса ви. Това, за съжаление, обрече детето - макар че,
Уотсън, не се винете, защото грешката беше поне толкова и моя.
Предположих, че Рос се страхува заради видяното. Логично беше да
стигна до този извод, защото се оказа, че е станало убийство. Убедих
се, че е видял убиеца и по свои причини е решил да мълчи. Ала
грешах. Уплахата и изумлението на момчето нямаха нищо общо с
това. Дължали са се на факта, че е видяло вас, господин Карстеърс.
Рос беше решен да разбере кой сте и къде живеете, защото ви е
разпознал. Един Бог знае какво сте сторили на детето и отказвам дори
да си го представя. Но двамата със сигурност сте се срещнали в Дома
на коприната.

Още едно страховито мълчание.
- Какво е Домът на коприната? - отвърна Катрин Карстеърс.
- Няма да ви отговоря, госпожо Карстеърс. Няма и какво повече да

ви кажа, освен че целият ви план, този ваш брак, би работил само за
определен тип мъж. За мъжа, който е искал жена въпреки
неодобрението на семейството си, както и за да си спечели определен
обществен статут, а не заради любов и привързаност. Както вие самата
се изразихте деликатно, станало ви е ясно какъв е. Самият аз още в
първия ден се почудих с какъв човек си имам работа, защото винаги
ми е прелюбопитно да срещна мъж, който закъснятва за опера на
Вагнер във вечер, в която няма такава. Рос ви е разпознал, господин
Карстеърс. Това е било катастрофално, защото най - важна за Дома на
коприната несъмнено е анонимността. Ходили сте нощем, вършили
сте каквото сте вършили и сте си заминавали. А Рос е бил жертва.
Също така обаче е бил зрял отвъд годините си, а бедността и



отчаянието безмилостно са го подтикнали към престъпленията. Вече е
бил откраднал златен часовник от един от хищниците като вас. Щом е
преодолял шока от срещата ви, вероятно е видял възможности за
много повече. Поне това казва на своя приятел Уигинс. Посетил ли ви
е на следващия ден? Заплашил ли ви е да ви разкрие, ако не му
платите много пари? Или навярно вече сте били изприпкали при
Чарлс Фицсимънс и бандата му мутри, за да поискате да се погрижи
за ситуацията?

- Не съм го карал да прави нищо. - Карстеърс като че ли се мъчеше
да оформи думите.

- Отишли сте при Фицсимънс и сте му казали, че ви заплашват. Той
ви е наредил да изпратите Рос там, където е вярвал, че ще получи пари
за мълчанието си. Тръгнал си е мигове, преди аз и Уотсън да стигнем
до кръчмата „Торба пирони“. Твърде много закъсняхме. Рос не среща
нито Фицсимънс, нито вас, а двамата бандити Хендерсън и Бретби. А
те са сторили така, че момчето никога повече да не ви закача. - Холмс
помълча. - Изтезавали са Рос до смърт за дързостта му и са поставили
на китката му бяла лента: предупреждение за други злочести деца, на
които биха им хрумнали подобни идеи. Може да не сте наредили
убийството, господин Карстеърс, но знайте, че вас държа отговорен.
Вие сте го малтретирали. Вие сте го убили. Вие сте мъж мерзък и
долен, наравно с най - противната измет, на която съм попадал. -
Холмс се изправи. - Сега си тръгвам, защото не искам да прекарам тук
и миг повече. Струва ми се, че в някои отношения бракът ви не е бил
толкова абсурден. Двамата сте създадени един за друг. Отвън ще
намерите полицейски карети за всекиго от вас, макар че ще ви
откарат в различни посоки. Готов ли сте, Уотсън? Сами ще си
тръгнем.



Едмънд и Катрин Карстеърс седяха неподвижни на дивана. Никой
не продума, но усещах съсредоточените им погледи, докато вървяхме
към вратата.



Послеслов
 
Наближавам края на задачата си с натежало сърце. Докато пишех,

сякаш отново преживявах тогавашните събития и макар да има някои
подробности, които бих искал да забравя, с радост отново се озовах до
Холмс. Отново го следвах от Уимбълдън, през Блекфрайърс, Хамуърт
хил и Холоуей, винаги на крачка зад него (във всеки един смисъл) и
въпреки това привилегирован да наблюдавам отблизо как работи
уникалният му ум. Сега, когато финалната страница е близо, пред
погледа ми отново изплува стаята, в която седя. Виждам цветето
аспидистра на перваза, усещам печката, която като че ли е твърде
топла. Боли ме ръката, а на страницата ми са препарирани всичките
ми спомени. Де да имаше повече за разказване... Защото знам, че след
края отново ще остана сам.

Не бива да се оплаквам. Тук ми е добре. Дъщерите ми редовно ме
посещават, водят и внуците. Един от тях дори се казва Шерлок. Майка
му смяташе, че отдава чест на дългото ни приятелство, но момчето не
използва името. Е, ще дойдат в края на седмицата и ще им дам
ръкописа с указание къде да го съхраняват. Тогава работата ми ще е
приключила. Остава само да го прочета за последно и може би да
попитам за мнение милосърдната сестра, която сутрин ме наглежда.

-  Почти сте готов, доктор Уотсън, така ли? Сигурна съм, че остават
още някои недовършени нишки. Поставете последните точки и
запетаи и тогава ни дайте да го прочетем. Говорих с другите момичета
и те нямат търпение!



Има още малко за добавяне.
Чарлз Фицсимънс - въздържам се от думата „преподобен" - беше

напълно прав в онази нощ. Така и не го съдиха. Но пък и не го
пуснаха, както тъй нетърпеливо очакваше. Явно в затвора го беше
сполетяла неприятност. Паднал по стълбите и го намерили със
строшен череп. Дали са го бутнали? Изглеждаше много вероятно,
защото - както се хвалеше, - знаел много неприятни тайни за много
важни хора и дори, ако не съм се заблудил, за кралското семейство.
Абсурдно, знам, но още помня изумителното посещение на Майкрофт
Холмс в квартирата ни. Както ни каза тогава, а и по поведението му
отсъдих, че го бяха поставили под сериозно напрежение и... но не, не
бих искал дори да го допусна. Фицсимънс лъжеше. Опитваше се да се
изкара по - важен, отколкото е, преди да го арестуват. Но лъжата му...

Нека просто кажем, че в правителството имаше хора, които знаеха
какво върши и се бояха да го разкрият от страх да не се разрази
скандал, подкрепен, разбира се, от фотографски доказателства. Вярно
е също, че в следващите седмици имаше няколко оставки на най -
високо ниво, които удивиха и разтревожиха цялата страна. Все пак
силно се надявам Фицсимънс да не е бил убит. Несъмнено беше
чудовище, но никоя страна не може да си позволи да загърби закона в
името на целесъобразността. Сега, във военно време, това ми е още по
- ясно. Може би смъртта му е била щастлива случайност.

Госпожа Фицсимънс изчезна. Лестрейд ми каза, че след смъртта на
съпруга си е полудяла и са я закарали в лудница на север. Това отново
беше удобно решение, защото там би могла да говори каквото поиска
и никой не би й повярвал. Като нищо може да е там и до днес.

Ьдмънд Карстеърс не беше съден. Напусна страната със сестра си,
която - макар и възстановена, - остана инвалид до края на живота си.
Фирмата на Карстеърс и Финч спря работа. Катрин Карстеърс беше
съдена, обявена за виновна и получи доживотна присъда. Имаше
късмет, че избегна бесилото. Лорд Рейвъншоу се затворил в кабинета
си с револвер и си пръснал мозъка. Навярно е имало още няколко
самоубийства, но лорд Хоръс Блекуотър и доктор Томас Аклънд се
изплъзнаха от лапите на правосъдието. Предполагам, че човек трябва
да е прагматичен, но това още ме дразни, особено след това, което се
опитаха да сторят на Шерлок Холмс.



Остава, разбира се, и онзи странен господин, който ме привика през
онази нощ и с когото вечеряхме тъй необичайно. Никога не споменах
на Холмс за него и всъщност никога не съм го споменавал досега. На
някои може да им се стори странно, но дадох дума, а при все че сам
призна, че е престъпник, аз като джентълмен трябваше да я спазя.
Само че съм напълно сигурен, че домакинът ми бе не друг, а самият
професор Джеймс Мориарти, който не след дълго играеше толкова
първостепенна роля в живота ни. Дяволски трудно ми беше да се
преструвам, че не сме се срещали. Холмс го описа в подробности
малко преди да замине за водопада Райхенбах и още тогава знаех, че е
същият. Често мислех за този необичаен аспект от характера на
Мориарти. Холмс говореше с ужас за злонамереността му и за
огромното количество престъпления, в които е бил замесен, но се
възхищаваше на интелекта му и на чувството му за честна игра. До
ден - днешен вярвам, че Мориарти наистина е искал да помогне на
Холмс и да види края на Дома на коприната. Като престъпник беше
научил за съществуването му, но чувстваше, че е неподходящо и
нелогично сам да предприеме действия. Тези престъпления обаче са
му били противни, затова е изпратил на Холмс бялата лента, затова ми
даде ключа от килията му е надеждата врагът му да надвие вместо
него Дома на коприната. Точно това и стана, макар че, доколкото ми е
известно, Мориарти така и не изпрати благодарствена бележка.



По Коледа не се видяхме е Холмс, защото бях у дома със съпругата
си Мери, чието здраве вече сериозно ме тревожеше. През януари тя
напусна Лондон, за да прекара малко време е приятели и ми предложи
да се върна в старата си квартира, за да видя как се справя Холмс след
приключението ни. Тогава се случи последното, което ми се ще да
споделя.

Холмс беше напълно оправдан и бе анулиран всеки документ,
споменаващ обвиненията срещу него, но той не беше спокоен. Лесно
се дразнеше и по честите му погледи към камината (не ми трябваха
неговите способности за дедукция), виждах, че го изкушава течният
кокаин, неговия най - печален навик. Ако имаше случай, по който да
работи, щеше да му е по - лесно, но такъв нямаше и както често съм
отбелязвал, когато бездействаше, когато енергията му не бе насочена
към някоя неразрешима загадка, той се разсейваше и се поддаваше на
дълги периоди депресия. Този път обаче имаше нещо повече. Не
споменаваше Дома на коприната, нито пък други подробности,
свързани със случая, но една сутрин, докато четеше вестника,
привлече вниманието ми към кратка статия за училището „Чорли
Грейндж“. Разбрах, че съвсем наскоро е било затворено.



- Не стига - промърмори. Смачка листа в ръце и го остави настрана,
след което добави: - Горкия Рос!

От това и от други признаци - например думите му, че никога
повече няма да поиска помощта на онези момчета, - разбрах, че още
се обвинява за смъртта на детето и че видяното на Хамуърт Хил е
оставило незаличима следа в ума му. Никой не познаваше злото по -
добре от Холмс, но имаше някои злини, които е по - добре човек да не
познава. Холмс не можеше да се наслаждава на възнаграждението от
успеха си, без да си припомня мрачните места, в които разследването
го беше отвело. Разбирах го. Самият аз сънувах кошмари. Но трябваше
да мисля за Мери и да практикувам медицина. Холмс беше хванат в
капан в неговия си свят, принуден непрестанно да мисли за неща,
които беше по - добре да забрави.

Един ден след вечеря ненадейно обяви, че излиза. Не валеше, но
януари бе също тъй вледеняващ, колко - то и декември. Макар да
нямах желание за късна разходка го запитах дали не иска да го
придружа.

- Не, не, Уотсън. Много сте мил. Но по - добре да съм сам.
- Но къде отивате по това време, Холмс? Да отидем до камината и

да изпием по чаша уиски. Работата ви със сигурност би изчакала до
утре сутрин.

- Уотсън, вие сте най - добрият приятел, когото човек може да иска,
и съм наясно, че не ви предлагам добра компания. Нужно ми е малко
време насаме. Утре ще закусваме заедно и ви обещавам, че ще съм в
по - добро разположение на духа.



Така и сторихме и той наистина беше по - добре. Прекарахме много
приятен ден в Британския музей, ядохме в Симпсънс и едва на
връщане видях във вестниците статия за голям пожар на Хамуърт хил.
Сградата, някога приютявала благотворително училище за момчета,
изгоряла до основи, а пламъците се виждали чак на Уембли. Не го
споменах на Холмс и не попитах нищо. Нито пък отбелязах, че
сутринта от палтото му, увиснало на обичайното място, се носеше
силен аромат на пепел. Същата вечер за пръв път от много време
Холмс свири на своя „Страдивари“. С удоволствие слушах
извисяващата се мелодия, докато седяхме заедно от двете страни на
огнището.

Още я чувам. Докато оставям писалката си и се готвя да заспя,
виждам как лъкът се движи по грифа и музиката полита в нощното
небе. Далеч е и едва - едва се чува, ала - ето я! Пицикато. Тремоло.
Стилът е непогрешим. Свири Шерлок Холмс. Той трябва да е. С
цялото си сърце се надявам да свири за мен...

 
 
 

ДОМЪТ НА КОПРИНАТА
 

Антъни Хоровиц
 



Бележки

[←1]
Гази - наименование на воин-мюсюлманин, най-често в почтителен контекст. Бел. прев.



[←2]
Миля - приблизително равна на 1.6 километра. Бел. прев.



[←3]
Гръб Стрийт – улица край бедния лондонски квартал Мурфийлдс, известна през 19 в. като дом на множество долнопробни писатели, поети и

издатели. Бел.прев.



[←4]
В оригинал заглавието е The Adventure of the Blanched Soldier, издадено на български като „Белият войник“. Бел. прев



[←5]
Пинкертъни-Националната детективска агенция Пинкертън е създадена през 1850 г. от Алън Пинкертън. Тя е частна охранителна и

следователска агенция, прочула се като личните бодигарди на президента Линкълн по време на Гражданската война. Бел. прев.



[←6]
   Фут - приблизително равен на 30 см. Бел. прев.



[←7]
   Инч — приблизително равен на 2.5 см. Бел. прев.



[←8]
Хенри Уорд Бийчър - американски религиозен деятел и аболиционист, брат на Хариет Бийчър Стоу - авторката на „Чичо Томовата колиба . Бел.

ред



[←9]
   Книга на Иова, 1:21. Бел. ред.



[←10]
фардинг - монета, използвана във Великобритания до 1961 г.



[←11]
Флорин - британска монета, равна на около три шилинга. Била е в обръщение едва четири години, между 1887 г. и 1890 г. и е придобила прякора

„Скръбта на бармана“, защото е приличала много на по-скъпия краун. Бел. прев.



[←12]
Краун - британска монета, равна на пет шилинга. Бел. прев.



[←13]
Соверен - златна монета, приблизително равна на двадесет шилинга. Бел. прев.



[←14]
’ Около половин литър. Бел. прев.



[←15]
Police Courts Mission - Лондонска благотворителна организация, чийто служители са предшественици на настоящите полицейски надзорници. Бел.

прев.



[←16]
Лигата на червенокосите  -  наименование от друга история за Шерлок Холмс. Бел. прев



[←17]
гваш - вид водна боя. Бел. ред.



[←18]
В тези „клубове“ в продължение на няколко седмици хората са пестели пари, давайки ги най-често на собственика на някоя кръчма, а по коледно

време той им е купувал гъска. Бел. прев.



[←19]
Мария Мартен-убита зверски от любовника си Уилям Кордър през 1827 г. в Суфолк, Англия. Трагедията е известна като „Убийството в червения

хамбар“. Бел. ред.



[←20]
Мери Ан Никълс-една от жертвите на Джак Изкормвача. Бел. ред.



[←21]
Концертина-вид малък акордеон. Бел. прев.
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