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ГЛ АВА 1
Чуйте сега: преди много, много време се
носело предание за призрачен черен кораб, който понякога, при гъста мъгла, изниквал в морето. И представяте ли си: платната му били
големи и черни, сякаш били изрязани от мрак
и съшити с грях. Корпусът му бил на черни
петна – от кръвта на невинните души, имали
нещастието да се изпречат на пътя на черния
кораб. Според мълвата екипажът му бил само
от пирати, прокълнати да кръстосват вечно
моретата и тласкани от злокобния вятър на
убийствата и злодеянията.
Този разказ за призраци не е, разбира се,
нищо друго освен измислица на стари моряци.
А вие не вярвате в призраци... нали?
Беше паднала непрогледна мъгла. Въпреки
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това корабът на Негово Величество „Неустрашим“ – гордост на Кралската военноморска
флота, следваше неотклонно курса си. Въоръжен с петдесет оръдия и с екипаж калени моряци, пред които ще се разтрепери всеки пират, „Неустрашим“ се носеше бавно по тъмното море.
На носа му сам-сама стоеше неговата наймалка пътничка. Казваше се Елизабет Суон.
Беше впила длани в перилата и трепереше от
студ. Изобщо не се плашеше от мъглата и от
онова, което може би се спотайваше в нея.
Тайно си мислеше, че сигурно ще бъде вълнуващо да срещне истински пират. Помнеше една
стара песен и я запя бавно в сивата мъгла:
Йо-хо-хо, за пиратски живот копнея,
йо-хо-хо, как само копнея...
Най-неочаквано някой се пресегна и я сграбчи за рамото.
– Мълчи, госпожичке! – изръмжа един от
моряците. – Из тези морета кръстосват прокълнати пирати. Искаш да ги повикаш и те да
дойдат при нас ли?
Елизабет, която по онова време беше само
на дванайсет години, се взря с широко отворе4

ни очи в изпръхналото от вятъра и слънцето
лице на стария моряк.
– Господин Гибс! – подвикна му капитан
Норингтън.
– Но тя пее за пирати – възропта Гибс. – И
без това се лутаме в тази невиждана мъгла...
на лошо е някой да пее за пирати... помнете
ми думата!
Елизабет знаеше, че от нея очакват да бъде
послушна. Тя отиваше в Порт Ройъл, Ямайка,
където баща є беше назначен губернатор.
– Трябва да се държим както приляга на
хора с нашето положение – напомни є той,
след като излезе при нея на палубата.
Елизабет кимна, но дълбоко в себе си пак
искаше някой ден да срещне пират.
Без да казва нищо, тя надзърна през перилата и се взря в тъмнозелената вода. Изведнъж видя, че по вълните се носи нещо. Беше
слънчобран – гледка, която я зарадва много.
Елизабет тъкмо се запита откъде ли се е взел
слънчобранът, когато от мъглата изникна
нещо много по-голямо.
– Вижте! – извика тя, като сочеше през
перилата.
Към кораба се носеше неподвижно тяло.
Капитан Норингтън не губи и миг.
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– Мъж зад борда! – изкрещя той.
Но Елизабет виждаше, че не е мъж.
– Момче зад борда! – добави тя, защото бе
забелязала, че във водата всъщност се носи
момче на около нейните години.
– Донесете кука за лодка и го издърпайте
от водата! – заповяда капитан Норингтън на
моряците по палубата.
Елизабет загледа как мъжете от екипажа
на „Неустрашим“ разклащат куките за лодките и издърпват с тях неподвижното тяло
точно когато то подминаваше кораба.
Губернатор Суон помогна на капитан Норингтън да изтегли на борда момчето, а Елизабет се приближи, за да го разгледа по-добре.
– Още диша! – оповести Норингтън, след
като се надвеси над устата на момчето.
– Но откъде се е взело? – изненада се губернатор Суон.
Мъжете от „Неустрашим“ стояха, без да
проронват и дума. Всички търсеха с очи отговора в морето, когато най-неочаквано Гибс
ахна:
– Пресвета Богородице!
Елизабет също се взря към водата и различи останките от кораб заедно с труповете на
членовете на екипажа му. Сетне от мъглата
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бавно изникна овъгленият, пламтящ корпус на
самия обречен кораб.
От страх, че това е дело на пирати, капитан Норингтън тутакси заповяда на мъжете
си да се подготвят за битка.
– Преместете момчето при кърмата! –
викна той. – Трябва да разчистим палубата.
Губернатор Суон дръпна ръката на Елизабет от перилата на кораба и я затегли, та тя
да не става свидетелка на ужасната гледка.
– Грижи се за момчето – заръча є той мрачно, след като двама от моряците преместиха
малчугана зад руля. – Не го изпускай от очи.
Елизабет кимна на баща си. Когато губернаторът се отдалечи, тя отиде и коленичи
край момчето. Вдигна внимателно косата,
паднала върху челото му. Очите на момчето
трепнаха и се отвориха.
– Аз се казвам Елизабет Суон – представи
се момичето и стисна ръката му между дланите си.
– Уил Търнър – пророни момчето.
– Грижа се за теб – допълни тя, за да го
успокои, но то отново изгуби съзнание.
От движението яката на ризата му се
беше отворила и Елизабет видя, че момчето
носи златна верижка с медальон. Дръпна я от
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врата му и я завъртя в ръка с надеждата да
разбере от нея кое всъщност е момчето. За
нейно изумление върху метала бяха изсечени
череп и кръстосани кости.
– Ау, ти си пират! – прошепна Елизабет.
Тя побърза да скрие медальона под връхната си дреха, защото капитан Норингтън мина
покрай нея.
– Момчето обясни ли нещо? – попита той,
надвесен над тялото на Уил.
– Казва се Уил Търнър – отговори Елизабет. – Това е всичко, което разбрах.
– Чудесно – рече капитан Норингтън и продължи нататък.
Щом се увери, че той няма да се върне,
Елизабет извади изпод дрехата си златния медальон, за да го погледне още веднъж. Цялото
є внимание обаче внезапно бе привлечено от
гледка, уплашила я толкова много, че тя се
вцепени и сякаш онемя. От мъглата се показа
висок кораб с огромни черни платна. На върха
на най-високата мачта се вееше знаме: череп
с кръстосани кости! И когато корабът отново хлътна в мъглата, за да избегне обстрела
от оръдията на „Неустрашим“, черепът върху
пиратското знаме като че ли се обърна към
Елизабет и є се усмихна.
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