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ПРЕДГОВОР,
от който ще научите
някои невероятни факти

ървият от тях е, че предстои да се пренесем

П

в последните години на викторианска Англия:
епоха на традиции и промени, на градивен

труд и на нови идеи – последната глава от историята на една империя. Но преди да решите, че ще
ви занимавам с някакъв досаден урок по история,
преди да отклоните поглед и да захлупите книгата
под носа ми, прочетете още мъничко по-нататък.
Защото смятам да споделя с вас приключенията
на един от най-великите умове на онова време –
приключения, които не са разказвани на никого досега.
Ако още не сте чували за най-великия частен
детектив на света, господин Шерлок Холмс, то
значи или сте прекарали живота си вдън гори тилилейски, или сигурно са ви отгледали вълци в дивата пустош. Та това е най-гениалният и прочут
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детектив на всички времена – от който се учат
всички съвременни полицаи!
За господин Холмс е писано много. Всъщност
общо петдесет и шест разказа и четири романа,
разкриващи много подробно всичките му приключения. Сътворил ги е неговият приятел и биограф
доктор Джон Уотсън. Но макар тези истории да
са доста забавни, трябва да кажем, че те не са
съвсем точни. Би било нечестно от моя страна да
обвинявам Уотсън за всички странни пропуски и
несъответствия – защото той е бил добронамерен и сигурно е вярвал, че описва правдиво приключенията на Холмс. Но по-специално едно от неговите недоглеждания е довело до голяма несправедливост.
Всеки, който е достатъчно осведомен за господин Холмс, знае, че той не е работил сам: една
банда от бездомни момчета, които са му били изключително верни и отдадени на работата си, са
му помагали да разкрива престъпления. Наричали
са се Отрядът от улица „Бейкър“ и са участвали в разрешаването на редица криминални случаи.
Приносът им е бил огромен – и въпреки това Отрядът се споменава само в един-два от разказите
на Уотсън.
Няма как да разберем дали това е така просто
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защото Уотсън е искал цялата слава да бъде само
за Холмс (а по този начин – и за самия него). Но
независимо какви са били причините и независимо
как си ги обясняваме днес, тези пропуски са наистина възмутителни. Сега заради тях се налага
цялата история да се преправи, та Отрядът от
улица „Бейкър“ да си получи заслуженото признание.
Не ви ли се иска да се запознаете с тази банда
от тайни агенти? С нейните предводители Ози (с
неговия изключителен интелект) и Уигинс (който
с номерата си успява да надиграе и най-закоравелите престъпници); с нежния великан Роан, с грубиянина Елиът, с дребосъка Алфи и с всички останали? Не ви ли се иска да разберете малко повече
за тях? Не мислите ли, че е време светът да узнае
истината?
Да, според мен сега е моментът.
Сигурно се питате кой съм аз, че си позволявам
да твърдя такива неща и да се нагърбвам с тази
отговорност. Ами да кажем, че съм пряк свидетел
на събитията. Затова нека истината в думите
ми да отекне гръмогласно в ушите на онези, които
искат да я чуят.
Но да не губим повече време. Ще разкажа историята, пък вие си преценете.
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Преди да прелистите тази страница – длъжен
съм да ви предупредя, че ще се озовете в свят, пълен със смърт и опасности, с измама и алчност, в
свят, в който злото често надвива доброто. Тази
книга не е за страхливци и слабаци. Надявам се да
намерите достатъчно смелост, за да не є обърнете гръб още сега.
Четете внимателно и може дори да откриете
кой съм аз. Както казваше самият Шерлок Холмс,
„светът е пълен с очевидни неща, които никой никога не забелязва“...
Анонимно Ваш,
Лондон, Англия
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ГЛАВА ПЪРВА,
в която трима души загиват
от ужасна смърт

А

сега, дами и господа, момичета и момчета, ще
ви отведа до смразяващите кръвта висини на
най-дръзновения акробатичен номер в човеш-

ката история, на трийсетина стъпки над нас!
Авалон Барбоза, директорът на „Гранд цирк
Барбоза“, стоеше гордо в средата на арената.
През последните седем месеца той и неговите
хора обикаляха Англия, а сега изнасяха представления в Сейнт Джонс Уд в Лондон. Годината беше
1889, месецът – септември. Ситен дъжд се ръсеше
над купола на цирковата шатра. От него пламъчетата на газовите фенери ту се разгаряха, ту
отслабваха в мразовитата есенна вечер.
Барбоза сочеше с бронзовия си жезъл опънатото под самия връх на въже. Той бе облечен в обшита със златисти мъниста черна кадифена туника
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с бяла обърната яка и дантелени маншети, дълги
до коленете кремави бричове и черни ботуши за
езда. От черната му кадифена шапка стърчаха
три щраусови пера, а виещите се отдолу дълги русоляви коси и мустаци бяха накъдрени с маша. В
гласа му се долавяха отчетливите следи на източноевропейски акцент.
– Куполът на шатрата е висок колкото мачта
на презокеански кораб – главозамайващи висоти,
за които човекът не е създаден! Представете си
само как изведнъж се озовавате там горе и няма
на какво друго да стъпите, освен на едно опънато
въже!
Барбоза подаде сигнал с ръка и двама мъже се
закатериха бързо като паяци по централния

Пи-

лон, който се издигаше между двете окръжности,
заграждащи пода на шатрата. По една от страничните подпори се заизкачва и трети – също
толкова пъргав. Като стигнаха горе, стъпиха на
тесни площадки. Белите им, обсипани с пайети
трика бяха плътно прилепнали към мускулестите
им тела. Гледани от пейките долу, приличаха на
пъргави маймунки.
– Бог не е сътворил човека да обитава висините, но тези изключителни представители на нашия род са направени не от кал, а от въздух – про-
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дължи Барбоза. – Такива хора не се страхуват от
гравитацията; всъщност те изобщо от нищо не
се страхуват. След малко с очите си ще се уверите
в безподобната смелост на тези мъже. Дами и господа, момичета и момчета, представям ви знаменитата трупа „Шеметните Залинда“!
Избухнаха аплодисменти – в този миг Волфганг
Залинда стъпи на въжето с дълъг прът в ръце, уверено балансира и без усилие стигна до средата. После изпъна десния си крак си като балетист, плъзна
го напред, докосна въжето с лявото си коляно и се
изправи отново. Публиката ахна и възторжено заръкопляска.
От пътеката между зрителските пейки една
тъмна фигура следеше представлението с особено
внимание. Мъжът крачеше насам-натам, поглаждаше плешивото си теме и ядосано стискаше зъби.
Думите на Барбоза го бяха проболи като с нож в
сърцето.
– Проклятието на гордостта – измърмори той
и плю злобно на пода.
Вилхелм и Вернер Залинда стъпиха едновременно на въжето откъм двата му срещуположни края.
Вернер носеше стол, който взе от една поставка
над подпората.
– Не един въжеиграч, дами и господа, не двама,
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не трима, а цели четирима... ъъъ, по-скоро не двама, а трима! – крещеше Барбоза.
Вилхелм и Вернер едновременно стигнаха до
средата. Вилхелм се покатери по гърдите на Волфганг, стъпи на раменете му и приклекна. После се
обърна на 180 градуса и се изправи. Двамата братя
сега бяха обърнати в една посока, оформяйки човешка кула. Сред тълпата се разнесе одобрителен
шепот и ръкопляскане.
Застаналият зад тях Вернер Залинда подаде
стола на Вилхелм, който подпря задните му крака на раменете си и стисна предните в здравите
си юмруци. Вернер се покатери по братята си и
стъпи на раменете на Вилхелм между краката на
стола. След това вдигна ръце, подпря длани на облегалката на стола, подскочи и се приземи седнал
право на него. Разпери широко ръце като криле и
елегантно преметна крак.
Зрителите направо полудяха. Беше само осем и
половина, а Шеметните Залинда вече бяха звездите на вечерта.
Зад кулисите друга тъмна фигура наблюдаваше
и проклинаше братята. Мъжът измъкна от джоба
на палтото си малка бутилка, отметна глава назад и жадно отпи. Изсмя се мрачно и без да отделя
поглед от въжеиграчите, прошепна:
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От пътеката между зрителските пейки
една тъмна фигура следеше представлението
с особено внимание.

– За вашата смърт!
Отвън полъхна вятър и пламъците на газените лампи затрептяха. Още в същия миг прокобата на зловещата фигура като че ли се превъплъти
в реалност – въжеиграчите изведнъж загубиха равновесие, въжето под краката им едва забележимо
увисна за миг, а после мълниеносно се свлече.
Вернер Залинда скочи на раменете на Вилхелм,
а столът политна назад, запремята се във въздуха
като детска играчка, падна на арената и се разби
на парчета.
От пейките се разнесе притеснен шепот, чу се
как нещо рязко се къса.
Братята нямаха време да реагират, въжето
изпод краката им изчезна и те едновременно се
люшнаха напред. Кулата от тела се разпадна във
въздуха и тримата безшумно политнаха надолу.
Толкова дълго бяха тренирали заедно, толкова инстинктивни бяха движенията им, че крайниците
им се извъртаха по един и същи начин – три патици, застреляни в полет. Талашът по арената се
обагри в кръв във формата на леко разкривено М.
В задните редици на пейките един добре облечен мъж стана спокойно и, размахвайки нехайно
бастунчето си, излезе навън.
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