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Юлисес Мур

ДЮКЯНЪТ НА ЗАБРАВЕНИТЕ КАРТИ

Превод от италиански Весела Лулова Цалова

Бележка за читателя
Най-накрая нашият сътрудник успя да преведе и втората
тетрадка на Юлисес Мур, разгадавайки шифъра, който я правеше невъзможна за четене. Мистерията около Килмор Коув
и неговите обитатели остава все още непробиваема... затова
той реши да остане още малко в Корнуол, за да продължи да я
проучва. Ако преди да се потопите в това ново приключение,
сте любопитни да узнаете какво се случи до този момент,
погледнете финала на предишната книга...
Редакцията

Скъпи мои,
Пиша ви от един интернет клуб в Сейнт Айвс, едно живописно градче в
графство Корнуол. Тук е фантастично! Ако нямате нищо против, ще поостана
още някоя и друга седмица. Успях да преведа и втората тетрадка и трябва да
ви кажа, че в нея не липсват изненади. Дори открих куп нови неща. Но не искам
да ви казвам предварително нищо.
Работих ден и нощ и се чувствам като разбит. Когато излязох от стаята
си, очите ме заболяха от слънчевата светлина.
Добре, че бяха собствениците на мотела да ме накарат да си взема глътка
въздух, иначе все още щях да си стоя затворен с лист и химикалка в стаята и
да разгадавам неразбираемия почерк на Юлисес Мур.
Те са добри хора, разказах им какво правя... и сега се отнасят с мен като с
член на семейството.
Закусвам с тях (между другото, опитвали ли сте сладкишите scones? Фантастични са, потопени в кафе с мляко), след това се разполагам на една масичка, отварям нов бележник и ровя в сандъка в търсене на рисунки и фотографии,
които биха могли да ми бъдат полезни. Най-забавното обаче е, че в края на деня
те ме молят да им прочета на висок глас тази част, която съм превел, и след
това я коментираме заедно.
Знаете ли какво странно нещо научих? Госпожата от мотела беше чувала
да се говори за Килмор Коув, но никой от двамата не може да ми каже с точност как да стигна дотам. При всички случаи няма да имам много време да се
правя на турист!

Преди да се разделим, има няколко неща, които трябва да знаете: направих
някои проучвания и открих една Обливия Нютон, много успешна предприемачка,
която се занимава с недвижими имоти, туризъм и организиране на ваканции.
Дали е същата личност като тази от бележниците?
В телефонния указател на Лондон е пълно с Кавънант, толкова са много, че
чак ми се приисква да се обадя на всичките.
За сметка на това Килмор Коув не се споменава в никой указател. Малко е
да се каже, че това възбужда любопитството ми, преизпълнен съм с желание да
отида да поискам информация в кметството на Сейнт Айвс. Или пък да намеря
една от онези пътни карти, или някой много подробен туристически пътеводител, за да стигна до това странно селце.
Времето ме притиска, трябва да тръгвам.
До скоро,
Пиердоменико
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алеше и небето беше като черна дъска. От куличката
на Вила Арго, кацнала на върха на рифа, светлината
пулсираше, променяйки силата си под напора на вятъ-

ра. Дърветата в парка изглеждаха като огъващи се стръкчета
трева. Вълните бяха издути от пяна, която се разбиваше в скалите.
Градинарят Нестор провери за хиляден път дали всички
прозорци са затворени. Обходи стаите, куцукайки, като се
ориентираше в тъмното между екстравагантните мебели, с
които те бяха обзаведени. По памет избегна стърчащите чекмеджета, масичките, индийските и африканските статуи и
леко се наведе, преди да мине под старинния венециански полилей в хола. Познаваше всеки ъгъл в тази къща, което беше
плод на дългогодишната му вярна служба в нея.
Подмина стълбището и стигна до портика, като се спря да
погледа през панорамните прозорци белязаната от дъжда градина. Подпря се на постамента на статуята на жена, погълната в кърпенето на рибарска мрежа. Извисяваща се срещу
осветяваните от ослепителните мълнии прозорци, тя изглеждаше като жива.
Нестор енергично потърка ръце. Изкачи се по стълбите,
минавайки покрай портретите на старите собственици на къщата, и влезе в стаята на куличката. Набързо хвърли око на
дневниците и колекцията с корабни модели и след това, куцукайки, се върна на приземния етаж, мина под арката, която
водеше към каменната стая, и запали лампата.
По пода бяха разпръснати листове и моливи, там, където
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– СЪБОТА ВЕЧЕР В КИЛМОР КОУВ –
децата бяха прекарали следобеда да решават загадката с четирите ключалки.
Алигатор, кълвач, жаба, бодливо свинче.
И след това ги бяха отворили...
Нестор погледна черната врата. Древната є дървесина беше
покрита със следи от изгаряния и драскотини. От тази страна
вратата вече беше затворена. Херметически затворена.
– Да се надяваме, че са добре – прошепна градинарят, поставяйки ръката си върху студеното дърво, от което беше направена Вратата на Времето. Осведоми се за часа, като погледна автоматичния си часовник, подарък от един стар приятел часовникар: дългите му изострени стрелки бавно напредваха. – Би трябвало вече да са пристигнали... – измърмори той,
стискайки зъби от напрежение.
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жейсън отметна от очите си мокрите си коси и каза:
– Има някакъв коридор.
– А също и слаба светлина – добави сестра му.

Рик, който следваше двамата близнаци, прибра в джоба си

угарките от свещите, които все още бяха у него.
– Струва ми се също, че е и по-топло...
Направиха няколко крачки по коридора, загръщайки се с
дрехите, които бяха намерили в сандъка на кораба: панталони
и ризи с много по-голям размер от техния, както и неудобни
дървени сандали.
Рик имаше право: в коридора беше много по-топло, отколкото в пещерата на Метис.
Джейсън коленичи на пода, за да разбере от какво е.
– Пясък – каза той. – Покрит е с пясък.
Сестра му докосна каменните блокове на стените. Бяха от
тъмна скала, различна от тази на рифа в Салтън Клиф.
– Може би влизаме в някакъв вулкан... – изсмя се тя на висок глас.
Рик се обърна, за да разгледа вратата, през която бяха преминали току-що. Тя напълно се сливаше с камъка в коридора
и ако не знаеше, че съществува, нямаше да може да я различи.
Уравновеси върху раменете си въжето, което продължаваше да влачи със себе си, и продължи.
Джейсън нервно подсвирна.
– Внимавай къде стъпваш... – предупреди го сестра му. – Да
не попаднеш в някой капан.
Завиха под прав ъгъл, озовавайки се пред някакъв нов ко-
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– ОТВЪД ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО –
ридор и тясно стълбище, което се изкачваше нагоре. Светлината проникваше от решетката, монтирана в тавана. Джейсън
застана под лъчите, които падаха отгоре, и каза:
– Най-накрая малко слънце!
Рик смаяно поклати глава:
– Не е възможно. Не сме стояли цяла нощ в пещерата.
Едва тогава Джулия забеляза, че часовникът є беше спрял.
– Може би е утро – предположи тя.
Рик застана до Джейсън под дъжда от светлина.
– От това място бих казал, че слънцето вече е нависоко. Не
може да е иначе, щом нахлува в шахта, която се намира на земята. Невероятно... Не би трябвало да е минало много време.
– Поне с това би могло да се обясни защо съм толкова замаян... – каза Джейсън, докато масажираше раните върху гърдите си.
– Някой от вас има ли идея къде сме? – намеси се Джулия,
като се присъедини към тях.
– Бих казал... все още под Салтън Клиф... малко по-нататък
от Вила Арго – направи възстановка практичният Рик.
– Не ни остава друго, освен да се уверим в това – предложи
Джейсън, поемайки по първото стъпало от стълбището.
По средата на изкачването изведнъж се спряха, чувайки
през решетката двама души да разговарят увлечено:
– ... товар смола от най-добро качество.
– Закара ли го вече на пазара близо до мастабата?
– Естествено, но днес не може да се мръдне с всичките
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тези проверки!
– Благодари на фараона за посещението му!
– Как не?! По-скоро хиляда пъти ще му благодаря, ако следващия път си остане вкъщи...
Гласовете се отдалечиха и след миг станаха недоловими, а
децата се спогледаха смаяно.
– И вие ли ги чухте? – попита Джулия.
– Силно и ясно – отговори Джейсън, като тръгна отново да
се изкачва.
– Също и думата... фараон?
– Фараон. Голяма дива токачка.
– А ти, Рик?
Червенокосото момче беше отворило Речника на забравените езици и беше започнало да го прелиства.
– Само момент, Джулия. Търся какво означава мастаба.
Джейсън се спря на върха на стълбището пред една тухлена стена, която преграждаше пътя.
– Джейсън, ти знаеш ли какво означава мастаба? – попита
го сестра му, настигайки го. След което видя стената и каза: –
Не ми казвай, че сме блокирани.
Джейсън започна да чука с кокалчетата на пръстите си по
тухлите и отговори:
– Блокирани сме, но не вярвам, че тази стена ще ни задържи тук дълго. Изкуствена е.
– Мастаба – каза поучително Рик с постепенно заглъхващ
глас – свещена египетска постройка под формата на пресечена пирамида. Вътрешността може да е украсена със стено-
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– ОТВЪД ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО –
писи или графити. Входът на погребалната камера е скрит,
за да се избегнат набезите на иманярите.
Джулия ококори очи:
– Свещена египетска постройка? Погребална камера? Иманяри? – обърна се светкавично към брат си и го прикова с
вика си: – Джейсън!
Рик затвори Речника на забравените езици:
– Кажете ми, че сънувам.
– Джейсън! – повтори Джулия. – Криеш ли нещо от нас?
В действителност Джейсън беше изумен точно колкото
и те. Въпреки че, както беше прозряла сестра му, неговото
изумление граничеше с радост.
– Значи... наистина действа така... – промърмори, като се
облегна на тухлената стена, обхванат от възторг.
Помисли си за мечтите, които го бяха обзели на борда на
Метис, когато корабът изобщо не искаше да се помръдне. И
как накрая беше успял да го накара да потегли, желаейки на
всяка цена да достигне... – Египет!!
Рик погледна приятеля си, погледна Джулия и за финал погледна странния коридор, който ги заобикаляше, и се съгласи:
– Ясно е. Вече не сме в Килмор Коув. Това не може да бъде
Килмор Коув...
Тогава Джулия се вцепени:
– В какъв смисъл това вече не е Килмор Коув?
Рик є посочи решетката над тях:
– Нали чу тези хора? Смолата, мастабата, фараонът...
Джейсън прехапа устната си, за да не се усмихне.
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Джулия се завъртя на пета и го посочи с показалеца на дясната си ръка.
– Джейсън, сега ти... – не успя обаче да довърши изречението си.
Някой удряше с юмруци по тухлената стена.

Малко преди полунощ, когато бурята се усили, фарът на
Килмор Коув светна. На върха на кулата заблестя оранжева
светлина, наподобяваща някаква гигантска прегряла крушка.
После, след няколко опита, двата бели конуса започнаха да
разузнават нощта, въртейки се бавно.
Светлината се забиваше в морето, като се губеше в далечината, а след това минаваше по покривите на къщите като
голямо бяло обнадеждаващо око.
Селцето блажено спеше, оставило се над него да бди светлинният му пазач.
По пустите улици обикаляше само един автомобил. Той
беше от онези гангстерски автомобили, черен, внушителен
и надменен заради собствената си твърде скъпа и луксозна
технология. Неговите чистачки, последна дума на техниката,
пробягваха по предното му стъкло като кънкьори-бегачи по
лед. Колата се изкачи по хълма, но затъмненото є и с ултравиолетова защита стъкло изобщо не подейства срещу ярката
светлина на фара, която я освети все едно беше през деня.
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– ОТВЪД ВРАТАТА НА ВРЕМЕТО –
Внезапно заслепеният шофьор закова спирачките.
От задната седалка изгърмя женски глас, който привърши
поредицата си от протести с един финален:
– Никога повече не го прави!
Шофьорът се опита полугласно да измъдри някакъв отговор, но се ограничи само да включи колата на първа скорост,
след това на втора и да слезе към центъра на селото. Мина покрай малкия вълнолом, оставяйки фара зад гърба си, и навлезе във втората от тесните и лъкатушещи улички, които водеха
към вътрешността на селището.
– Не се минава оттук – порица го седналата на задната седалка жена.
– Но оттук се стига по-бързо – отвърна є водачът, наблюдавайки я в огледалото за обратно виждане.
Дългият виолетов маникюр на жената проблясваше в тъмнината.
Колата стигна до кръгъл площад, в чийто център се извисяваше величествената статуя на конник. Няколко гълъба се
бяха скрили от дъжда под корема на бронзовия кон.
– Ето за какво служи изкуството – помисли си шофьорът,
подхилквайки се.
С обратен завой навлезе в една уличка, малко по-широка от
колата, заградена от двете страни със старинни къщи, чиито
покриви грациозно се докосваха. Ручеи от дъждовна вода се
спускаха като водопади по водосточните тръби.
– Пристигнахме – каза шофьорът, излизайки от уличката.
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Между два замаха на чистачките той доближи колата до ниска къща на два етажа, с тераса, пълна с цветя, изящна капандура и силно наклонен покрив.
– Прекрасно – изчурулика неговата спътница. Напръска се
обилно с парфюм и си отвори сама вратата. – Да вървим, побързай!
– И аз ли трябва да идвам?
– Забрави ли вече какво трябва да правиш, Манфред? – изсъска Обливия Нютон, насочвайки се към старата къща, без
да затвори вратата на автомобила.
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