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Превод от италиански Весела Лулова Цалова

Юлисес Мур

КАМЕННИТЕ ПАЗАЧИ



Бележка за читателя

След като ни изпрати преведен и петия ръкопис на 

Юлисес Мур, нашият сътрудник Пиердоменико Бакала-

рио изчезна. Текстът в последния му имейл от Корнуол 

беше много странен.

Ето го: 

Изпращам ви последния дневник, който разшифро-

вах. Остава ми само още една тетрадка. Мисля, че 

разполагам с големи новини. Срещнах се с един човек, 

който ми помага да стигна до Килмор Коув. Не мога да 

напиша името му, защото му обещах да не го правя. 

Но му показах сандъка и заедно с него успях да открия, 

че там вътре една от навитите на руло рисунки, в 

действителност е карта на пътеките в Корнуол. Една 

от тези пътеки би могла да се окаже единственият все 

още проходим път, който води към Килмор Коув.

Ще се опитам да отида утре.

Няма ли да е прекрасно? Мисля, че съм близо до от-

гатването на тайната на Юлисес Мур! Вие не се при-

теснявайте. Скоро ще ви изпратя и други новини.

Пиердоменико

От този имейл обаче измина повече от месец и сега 

сме леко разтревожени... 

Пиердоменико не отговаря нито по телефона, нито 



на имейлите ни. Обадихме се и в мотела, в който 

беше отседнал, но и те нямат известия от него.

Не е върнал колата под наем. Буквално е изчезнал 

в небитието.

Молим всеки, който има сведения за него, да ни ги 

съобщи по възможно най-бързия начин. Благодарим 

за помощта! 

Редакцията

П.П. За онези, които никога не са го виждали, ето 

една негова снимка: 



ЮЛИСEС МУР 
КАМЕННИТЕ ПАЗАЧИ
Пета тетрадка
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От много години никой не беше виждал китове в от-

критото море близо до Килмор Коув. Въпреки това 

името на най-големия залив на селището неизменно 

се беше запазило като спомен от старите времена: Уейлс Кол, 

Зовът на китовете. Разгръщаше се леко на изток от малко-

то пристанище и представляваше дълъг пясъчен плаж, кой-

то свършваше между скалите на стръмния и ръбест риф на 

Салтън Клиф. Там, върху най-високия нос, се разпростираше 

паркът на Вила Арго, а над старата къща с нейните огромни и 

угаснали прозорци се издигаше куличката. Отдолу морето за-

плашително бучеше, подхвърляйки нависоко белите си пръс-

ки. 

Беше вечер и както всички нечетни вечери от месеца, Гу-

ендейлин Мейнофф, фризьорката от градчето, тичаше по пя-

съка, за да поддържа формата си. Беше се вглъбила в мислите 

си и в симфоничната музика, която звучеше в старите є слу-

шалки. Слънцето беше залязло преди повече от половин час, 

но небето запазило променливото си сияние, сякаш да даде 

възможност на някого да може да разгледа скришом послед-

ните събития през деня. Въздухът беше кристално чист, без 

никакви облаци. 

Гуендейлин не забеляза веднага онази странна фигура, из-

хвърлена на пясъка. Само притича покрай нея, съсредоточена 

в музиката.

На връщане, след като беше преминала през целия плаж, 

чак до първите скали, които се извисяваха нагоре, беше до-

коснала на идване рифа и се беше обърнала, за да се върне 
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в Килмор Коув, едва тогава Гуендейлин се спря, сбръчка леко 

чело и свали слушалките си от ушите.

– А това какво е? – възкликна. – Заседнал кит? – Момиче-

то направи няколко крачки по подмокрения от морето пясък. 

Потърси копчетата върху уокмена и намали напълно звука на 

музиката, но вместо да се успокои, започна още повече да се 

притеснява.

Някакъв мъж, изхвърлен на пясъка, лежеше с набъбнали 

като след изтощително плуване ръце и крака, а износеният му 

дънков гащеризон беше прилепнал към тялото му.

Изглеждаше като довлечен от вълните труп.

Тя погледна морето, за да потърси някакво утешение в него, 

но видя само плоската тъмна линия на хоризонта, която бър-

зо започваше да се слива с нощта. Килмор Коув я очакваше 

мълчаливо. Хората, които се бяха събрали край единствената 

все още отворена страноприемница, вече се бяха разотишли 

по домовете си, а между тъмните покриви на градчето запро-

блясваха първите запалени светлинки. Скоро щяха да светнат 

и малкото улични лампи по крайбрежната улица.

Гуендейлин изчака няколко минути, преди да реши да се 

приближи до тази облечена в дрехи купчина. Следите от зао-

биколните є стъпки отвориха в пясъка широка скоба, сякаш с 

тях искаше да спечели време.

След това се случиха две неща: първото, че фарът на Ле-

нард Минаксо от другата страна на залива светна с глух шум, 

като този от някои определени старинни фотоапарати, и раз-

пръсна около себе си белезникаво сияние от прегряла свет-

ЗОВЪТ
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лина.

Второто се случи миг след това: мъжът, който лежеше на 

пясъка, се закашля: 

– Значи не е мъртъв... – промърмори фризьорката, заопра-

вяйки механично слушалките си около врата.

Хвърли поглед към осветения връх на фара и измина по-

следните метри, които я разделяха от него.

Мъжът за втори път се закашля и направи странно движе-

ние, мислейки, че все още се намира в морето, сякаш искаше 

да приключи поредното си загребване, докато плува. 

– Добре ли се чувствате? – попита го Гуендейлин, когато се 

озова на по-малко от крачка от него. Беше подгизнал от вода-

та и покрит с водорасли, кожата му имаше същия цвят като 

този на развалените яйца, а краката му механично се движеха 

във въздуха, продължавайки да плуват в нищото. – Извинете 

ме? – попита го отново Гуендейлин, като коленичи. – Господи-

не, добре ли се чувствате? 

Мъжът остана неподвижен. И когато, след поредното си 

покашлюване, се обърна към нея, Гуендейлин си даде сметка, 

че вече го е виждала. Стоеше със затворени очи и имаше дъ-

лъг белег, който от шията му се скриваше под дрехите.

– Имате ли нужда от помощ? – настоя тя, поставяйки ръка-

та си върху рамото му.

Мъжът кимна изнурено, отвори уста и от нея излезе жало-

вит стон: 

– Мисля, че... наистина... да...

– Ще можете ли да ходите? Хайде, ще ви повдигна... – И, 
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казвайки така, се опита да го повдигне, като го подхвана за 

мокрите дрехи.

Той я остави да го направи, без изобщо да си отвори очите, 

следвайки послушно съветите є чак докато, по един или друг 

начин, не се оказа на краката си, прегърнат от нея.

– Хайде, оттук... – каза му отново Гуендейлин, криволичей-

ки към селището.

– Да... – промърмори Манфред, опитвайки се отчаяно да 

запази равновесие. Когато отвори очи, различи смътно свет-

лините, а след това се обърна, за да разпознае човека, който 

в този момент му помагаше. Щом я видя, веднага пак ги за-

твори. „Това е сирена... – помисли си. – Спасила ме е някаква 

сирена.“ 

ЗОВЪТ
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Джейсън изчака автомобилът на баща му да изчезне зад 

ъгъла, след това изведнъж се обърна към близначката 

си и каза: 

– Отивам. Прикривай ме.

– Не си го и помисляй! – възпротиви се Джулия. – Това е 

глупост! 

Момчето нервно се огледа наоколо и каза: 

– Няма да се бавя. Най-много четвърт час! 

– Джейсън... – въздъхна сестра му. – Не можеш да го напра-

виш за четвърт час. Фарът е извън градчето. Далече е. А ти си 

пеша.

– Само на отиване обаче. Щом стигна там, ще си взема ве-

лосипеда и се връщам – уточни той. – Трябва да си го взема. 

Сега. 

– Винаги можеш да го направиш и след училище! 

Джейсън поклати глава и две миниатюрни перушинки, мис-

териозно оцелели след многобройните опити за измиване, се 

показаха от косата му. Черните катранени петна и цялата гора 

от драскотини по корема бяха останалата част от наследство 

му от последните приключенски дни. 

Джулия се опита отново да го накара да размисли. Пока-

за му отворената входна врата на училището в Килмор Коув 

и стъпалата, които подобно на зъби наредени един над друг, 

водеха към вътрешността му. След това насочи вниманието му 

към пиринчения звънец, който след няколко минути щеше да 

отбележи началото на учебните занятия.

– Какво да кажа на мис Стела? 
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– Измисли нещо! – заяви Джейсън. – След всичко, което ни 

се случи през тези дни, не ми казвай, че те е страх от учител-

ката! Аз искам само... 

– Какво искаш? – притисна го Джулия, опитвайки се да го 

затрудни. Схващаше съвършено, когато в главата на брат є се 

въртяха странни мисли. И от една миля долавяше, че той не 

иска само да отиде до фара на Ленард Минаксо, за да си вземе 

колелото. Между другото, Джейсън мразеше този велосипед, 

даден му от госпожа и господин Боуен, който беше розов на 

цвят, с кормило под формата на пеперуда и очевидно дамски. 

Но колкото и Джулия да се напъваше да си представи какви 

мисли му минават през главата, не успяваше да ги отгатне.

Джейсън я гледаше с бляскави и молещи очи: 

– Джулия... трябва да ми помогнеш.

– Кажи ми само защо? И защо не можеш да го направиш 

след училище? 

Момчето въздъхна. След това, броейки пръстите на ръката 

си, є заобяснява: 

– Първо, защото татко ще дойде да ни вземе, второ, защото 

ще ни закара вкъщи, трето, защото той и мама ще ни задават 

въпроси и, четвърто, защото ще ни надзирават. Кажи ми, как 

ще успеем да се задвижим с всичко това, което трябва да пра-

вим? 

Джулия прехапа устната си. Съвсем скорошното им про-

възгласяване за кавалери на Килмор Коув им беше донесло 

със себе си и голям брой отговорности: 

– С мама и татко, които се въртят из къщата, може да се 

ИСТИНСКА БЪРКОТИЯ
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окаже проблем...

– Забравяш и занимаващия се с преместването, който са 

довели от Лондон...

– Някой и друг ден ще трябва да стоим далече от Вратата 

на времето. 

Джейсън изведнъж вдигна пръст: 

– А-а, не! Само това не! Не можем да си го позволим. Не и 

сега, когато знаем за Първия ключ! 

– Но, ако се доближим до тази врата, мама ще забележи!

– Трябва да рискуваме. А сега да се задействаме, Джулия. 

– Тоест?

– Тоест, аз отивам при Ленард Минаксо. – Джейсън извади 

от джоба на панталоните си една стара снимка, чиято полови-

на беше изгоряла, и посочи лицето на пазача на фара. – И ще 

го попитам дали в действителност той е Юлисес Мур.

Джулия хвърли тревожен поглед към училището и пирин-

чения му звънец: 

– А ти наистина ли си мислиш, че Ленард ще ти го каже? Че 

ще ти каже: „Да, аз съм Юлисес Мур“? 

Джейсън си помисли за предишния ден, когато Ленард 

сграбчи руля на Метис и пори морето на времето, управля-

вайки го в бурята като истински капитан.

– Един капитан никога не лъже екипажа си – отговори. – 

Може би не му казва цялата истина, но никога не го лъже.

Двамата близнаци си размениха последни погледи, преди 

Джулия напълно да се предаде: 

– Но само четвърт час, нали? 
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Брат є кимна в знак на съгласие и изведнъж се обърна, за-

тичвайки се по улицата, която водеше към морето.

Джулия изчака, докато го види как изчезва, след това се 

подготви, за да се справи с мис Стела.

Току-що беше стигнала стъпалата, когато пиринченият звъ-

нец се раздрънча.

Джейсън тича с раницата на рамо чак до главната улица. 

Допря се до тухлената стена и огледа внимателно край-

брежната улица. Редица от сергии с риба бяха разположени 

една до друга, почти под скърцащите стени на „Брулена от 

ветровете“, единствената странноприемница в селището. 

Джейсън се огледа наоколо, за да потърси с поглед колата на 

баща си и като не я видя, се успокои.

Заизкачва се по крайбрежната улица в посока носа, на кой-

то беше построен фарът, когато внезапно спря. Ноздрите му 

бяха уловили някакъв суперапетитен аромат, който се разна-

сяше изкусително из въздуха. 

Джейсън подуши и отново подуши: кроасани с крем и току-

що извадени от фурната фунийки с ябълки. 

Не му беше трудно да разбере от коя витрина идва този 

пленителен аромат, можеше да бъде само от тази на сладкар-

ница „Шубер“.

„Защо не?“ – каза си Джейсън, преразглеждайки за миг 

спешността на своята мисия. Сложи обнадежден ръцете си в 

джобовете и след няколко секунди мъчително ровичкане, из-

вади оттам кръгла и плътна монета от един паунд. 

ИСТИНСКА БЪРКОТИЯ



20

– Да! – възкликна щастливо. Измина пътя тичешком, убеди 

се, че не вижда никакъв познат наблизо и като прогони към 

дъното на стомаха си страха, че може да бъде разкрит, побут-

на вратата на сладкарницата. 

Въздухът є беше наситен с апетитна миризма. Разбити яйца, 

крем, какао, ванилия, пудра захар и стафиди бяха тези, които 

се усещаха най-силно от всички останали аромати, които се 

разнасяха от витрините на магазина.

Джейсън прекоси като в транс пода от черно дърво, който 

го разделяше от сладкишите, постави монетата от един паунд 

върху мраморния тезгях и без дори да повдига погледа си от 

панделката върху светлосинята престилка на жената, която се 

намираше от другата му страна, си поръча два огромни кро-

асана, пълни с крем.

– Единият е за мен, а другият за сестра ми – излъга, сякаш 

за да се оправдае. Нямаше никакво намерение да остави вто-

рото рогче да оцелее чак до класната стая.

– Добре ли е, ако са малко по-топли? – попита го сладкар-

ката.

– Повече от добре. – Джейсън стисна между пръстите си 

хартиената кесия, обърна се и тръгна да излиза. 

Внезапно усети, че дъхът му спира. Баща му и един друг 

мъж, който му се стори, че вече е виждал преди това, бяха 

отвън, готови да влязат.

Набързо направи кръгом и като се постара да не го види 

госпожата зад щанда, премина стремително покрай масички-

те и се скри зад една завеса в шотландко каре.



ОщЕ ОТ ПОРЕДИцАТА


