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ГЛ АВА 1
Луната се издигна високо над тъмния океан.
Тихите звуци на морето: вятърът, плискащите се вълни и скърцащите въжета, изпълваха
нощта със зловеща симфония. Върху стените
на иззиданата от камък тъмница над водата
кацнаха ято гарвани. Озарената от луната
нощ ставаше още по-страховита от стенанията, сумтенето и потракващите вериги на
затворниците.
Двама надзиратели натикаха един клетник
през каменния вход на кулата. Оттук определено се влизаше в тъмницата. А се излизаше по съвсем различен начин, както неколцина
злощастни затворници щяха да научат много
скоро.
Няколко други надзиратели, понесли дървени
ковчези, отидоха при зида откъм страната на
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морето. Те изругаха припряно и метнаха от
зида всеки от ковчезите, които се понесоха устремно надолу и паднаха с плисък в ненаситното море. Ковчезите изскочиха на повърхността, а отливът ги понесе навътре като флотилия призрачни лодки. Два от боровите ковчези
продължиха нататък, а останалите започнаха
да потъват бавно в черната вода.
Един от гарваните политна от стената
на тъмницата и кацна върху ковчега. „Чук-чук,
чук-чук – започна да почуква той по дървото. –
Чук-чук-ЧУК.“ Това повтарящо се „чук-ЧУКчук-ЧУК“ беше поредният звук, огласил непрогледната нощ. Освен това беше и страшно
дразнещо.
Човекът в ковчега, където беше кацнал гарванът, му отговори. „Чук-чук-чук-ЧУК.“ Найнеочаквано от ковчега екна изстрел, запратил
птицата нагоре в облак от перушина. През
току-що зейналата дупка се протегна ръка, която напипа откъде се отваря капакът и го
вдигна. Отвътре бързо се показа капитан Джак
Спароу, най-хитрият пират, обикалял някога
морската шир, който се огледа наоколо. Както
винаги, беше облечен в износени дрехи и бе с
обичайните ботуши до коляното и с червената
кърпа, която не сваляше от главата си. Златният му зъб проблесна на лунната светлина.
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Джак явно не се притесняваше от положението, в което беше изпаднал... поне в началото.
После се ококори и затърси трескаво из ковчега. След миг, изпълнен със силен смут, той найпосле намери, каквото смяташе, че е изгубил:
шапката си! Нахлупи я хубаво, килна я на една
страна и отново се почувства спокоен.
Сведе глава, прекръсти се и отново бръкна
в ковчега.
– Извинявай, мой човек! – каза Джак, после
затегли и задърпа с все сила нещо, докато –
ПУК – не изтръгна бедрената кост на мъжа
в ковчега. – Ако си притиснат до стената,
нямаш особен избор – отбеляза той с лукава
усмивка.
Загреба с костта като с весло към осветения от луната корпус на своя кораб „Черната
перла“. Под прикритието на нощната тъмнина
той го чакаше търпеливо в спокойното море.
Гибс, стар моряк и прекрасен пират, стоеше на палубата на „Перлата“, за да приветства Джак.
– Не е съвсем според плана, а? – попита
Гибс, като се взираше в Джак, който седеше в
ковчега и гребеше с бедрена кост.
Той помогна на своя капитан да се качи на
борда.
– Възникнаха усложнения – обясни Джак и
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метна костта във водата. – Но установих, че
ако знаеш как да си поискаш, все ще се намери
някой, който да ти подложи рамо... крак, де.
Гибс надзърна през борда, към еднокракия
скелет.
– Чак до такова нещо не съм опирал – поклати глава той. – Никога няма да сгрешиш,
ако очакваш от хората най-лошото.
Джак въздъхна.
– Сигурно така пестиш и време – рече той,
докато се отдалечаваше от Гибс.
Както крачеше по палубата, извади от ръкава си навито на руло парче плат. Започна да
го проучва много внимателно.
– Това ли ходи да търсиш? – попита нетърпеливо беззъб пират на име Лийч.
Всички на кораба бяха зажаднели да научат
какво съкровище е открил Джак.
– Да, но нямаше кога да разгледам като хората плячката – отвърна с дяволита усмивка
Джак.
Засега явно не му се разказваше.
Не щеш ли, от такелажа се отскубна маймунка, която се приземи пред Джак и заврещя
така, сякаш я дерат. Джак също є кресна, когато тя му грабна парчето плат и го отнесе
горе при платната.
Минеше ли през сноп лунни лъчи, маймуната
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се превръщаше от главата до върха на опашката в скелет – заради проклятие, което не
бе развалено. Маймуната не беше мъртва, но
не бе и жива. Предишен собственик на ужасната дребна твар бе прокълнатият капитан
Барбоса, който се беше вдигнал на бунт срещу
Джак. Барбоса беше нарекъл маймуната Джак,
та към раната да добави и обида.
Джак ненавиждаше подлата животинка. Той
извади пистолета и го насочи към прокълнатата маймуна. Стреля, но пистолетът само
щракна. Джак вече беше изгърмял единствения
си патрон за гарвана с дразнещото кълване.
Той грабна от колана на друг пират неговия
пищов и отново стреля.
Този път уцели. Маймуната отхвръкна назад и платът падна от стиснатите є лапи. Но
животинката пак скочи бързо на крака и се
ухили.
Гибс погледна Джак.
– Знаеш, че е безсмислено – каза той, като
посочи пистолета.
Джак сви рамене.
– Така поне си упражнявам мерника – отвърна капитанът, а един от пиратите на палубата се завтече да хване падащото парче плат.
Маймуната продължаваше да пищи.
– Защо тази гадна твар е единствената,
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оцеляла на Острова на смъртта? – изсумтя
Джак.
После забеляза, че пиратът, хванал парчето
плат, го проучва.
– Ключ – оповести той, след като понаклони глава и присви очи.
– Дори още по-добре – добави с вдигнат
пръст Джак. – Рисунка на ключ.
Объркан, екипажът погледна към Гибс –
дано обясни по-подробно.
– Капитане – подхвана той, след като се
прокашля. – Мен ако питаш, очаквахме нещо
по... по-щедро. Какво стана с Острова на
смъртта... голяма издънка, а...
– Неблагоприятен развой на събитията –
съгласи се Джак, припомнил си острова, където неговите хора бяха изживели последното
си приключение, а той най-после бе разгромил
Барбоса и си беше върнал „Черната перла“.
– А после месеци наред се сражавахме с британската флота, за да я накараме да ни остави на мира – напомни му Гибс.
– Неизбежни последици от la vie de boucanier* –
махна с ръка Джак.
– На всяко следващо пристанище екипажът
оредява все повече, а на нас, дето останахме
* Пиратският живот (фр.) – Б. пр.
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на кораба, ни се струва, че е минала цяла вечност, откакто сме се занимавали с честно пиратстване – продължи Гибс.
Джак се обърна към своите хора.
– Така ли се чувствате? – попита той. – Че
като капитан не защитавам интересите ви?
Всички от екипажа запристъпваха смутени
от крак на крак и точно тогава най-неочаквано
някакъв папагал изкрещя единствения отговор:
– НАПУСНИ КОРАБА!
Папагалът беше на немия пират Котън и
говореше вместо него.
Джак отново извади пистолета.
– Какво каза птицата?
– Папагалът на Котън не изразява всеобщото мнение – побърза да уточни Лийч. – Ние
смятаме, че се справяш чудесно.
– НАПУСНИ КОРАБА! – провикна се още
по-високо папагалът.
Джак понечи да тегли куршума на старата
птица, но после свали пистолета. На Котън
явно му олекна.
– Сред вас има поне един честен... човек – отбеляза Джак, като гледаше папагала на Котън.
Поклати глава и се зае с по-неотложни дела.
Трябваше да получи отговори на някои въпроси.
– Господа, какво правят ключовете? – попита Джак.
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Пиратите се спогледаха притеснени.
– Може би отключват разни неща? – взе да
налучква Лийч, който внезапно се бе развълнувал.
Джак направи физиономия, все едно казваше: „Е, и...“
– И в онова, което отключват, има нещо
ценно – допълни Гибс, представяйки си ковчежета, пълни със злато. – Значи сега трябва да
разберем какво точно отключва този!
Джак поклати глава.
– Не. Ако ключът не е у нас, не можем да
отворим онова, което той отключва, ето
защо няма смисъл да намираме нещото, което
трябва да се отключи, ако преди това не сме
намерили ключа, който го отключва. Ей, големи смотаняци сте.
Пиратите, все хора врели и кипели, бяха
много объркани. Мъчеха се как ли не да разберат за какво става дума.
– Значи сега ще тръгнем да търсим този
ключ – опита се да познае Гибс.
Джак се взря в неразбиращите им лица и
въздъхна.
– За какво ни е притрябвал ключ, ако нямаме какво да отключваме с него? Внимавайте
какво ви говоря, де – призова той.
– И така, следваме ли някаква посока? – по10

пита друг пират.
– Точно така! Посока! – съгласи се Джак.
Той се обърна с гръб, извади компаса и го отвори. Беше същият, който бе го отвел на Острова на смъртта, при пещерите със скрити съкровища. Но сега компасът показваше нещо,
от което Джак малко се притесни.
Той го затвори и махна с ръка.
– Плаваме напосоки – оповести накрая и
махна презрително към морето.
– Капитане! – извика стъписан Гибс.
На Джак Спароу не му беше в стила да се
държи така.
– Ще уточня курса малко по-късно. А сега се
разкарайте оттук и опънете платната! – заповяда той и се отправи към каютата си. Екипажът продължи да стои и да го гледа мълком. –
Знаете как става! – подвикна нетърпеливо
Джак и затръшна вратата.
Екипажът започна да се готви без особено
желание да опъне платната.
– Правило ли ти е впечатление, че напоследък капитанът се държи някак... странно? –
пошушна един от пиратите на Гибс.
– Да – потвърди той. – Нещо го кара да определя курса, без да знае накъде точно е поел. Пък
аз си мислех, че няма човек или звяр, който да е
в състояние да го накара да постъпва така.
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