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Юлисес Мур

КЪЩАТА НА ОГЛЕДАЛАТА

Превод от италиански Весела Лулова Цалова

Бележка за читателя
Ето го най-накрая превода на третата тетрадка на Юлисес Мур. Веднага
щом Пиердоменико ни го изпрати, се захванахме на работа, за да можем да
го публикуваме възможно най-бързо. Нямате представа с какво нетърпение
очакваме неговите имейли, като всеки път се надяваме да открием в тях
нещо ново за тази загадъчна история. Както и Вие ще забележите, в тази
книга не липсват изненади...
Редакцията

– ЮЛИСЕС МУР –
КЪЩАТА НА ОГЛЕДАЛАТА
трета тетрадка

В

ъв въздуха бавно започна да пропълзява аромат на пържен бекон
с яйца. Джулия се размърда в чаршафите, сбърчвайки нос. Все
още спяща, тя се усмихна и заби лицето си във възглавницата.

Остана неподвижна няколко минути, а после, когато є свърши въздухът, отвори едното си око и се огледа наоколо.
Къде се намираше?
Спомените є бавно-бавно се връщаха, но в някаква особена поредност. Намираше се в Килмор Коув, във Вила Арго, в една спалня.
И как беше се озовала тук?
Докато разглеждаше детайлите на стаята, сърцето є започна да бие
все по-силно.
Пържен бекон с яйца.
В края на леглото имаше куп дрехи, около който се беше образувала
локва. Това бяха нейните дрехи.
Разпознавайки ги, различни други образи се завъртяха шеметно бързо
из главата є: бурята, нахлуването на Манфред, рифът и накрая скокът
в бездната, след който биячът на Обливия Нютон беше погълнат от
морето...
Джулия скочи от чаршафите като пружина.
– Джейсън! – извика тя.
Почувства приятната мекота на килима под босите си крака. Забеляза, че носи пижама, която не си спомняше да е обличала. Наведе се над
дрехите и пребърка джобовете на панталоните си, установявайки, че
четирите ключа от Вратата на Времето са все още там непокътнати.
Взе ги и ги постави на леглото, опитвайки се да разбере колко е часът.
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– ЗАКУСКА –
Пържен бекон с яйца.
През пролуките в капаците на прозорците проникваха ярки остриета от светлина. Сутрин. Или следобед?
Неспособна да надвие напрежението си, Джулия излезе от спалнята,
облечена както си беше.
- Джейсън? – повика го тя в пустия коридор.
Целият етаж на къщата все още тънеше в тъмнина, с изключение
на една от спалните, в която капаците на прозорците бяха отворени.
Джулия се приближи до вратата є, стъпвайки на пръстите на босите
си крака, и надзърна вътре. Леглото беше напълно разбутано, няколко
чифта маратонки се търкаляха по пода, а върху кръглата маса имаше
натрупана планина от тениски.
Дори и със затворени очи можеше да разпознае, че това безредие
беше дело на Джейсън.
Сърцето на Джулия подскочи, когато през широко отворения прозорец чу гласа на брат си да идва откъм кухнята.
- Да! – засия момичето, полудяло от щастие. – Брат ми се е върнал!
Тя се обърна и премина на бегом през коридора, изприпка по стълбите и влетя в кухнята.
Джейсън и Рик се суетяха около печката.
- Джейсън! Рик! – възкликна Джулия, като се хвърли насреща им и ги
прегърна. – Върнали сте се! Върнали сте се! Ох, така се тревожех за вас...
- Хей, сестричке... – усмихна є се Джейсън, отдръпвайки се. – Разбира
се, че се върнахме... Спокойно, всичко е наред!
Рик обаче с удоволствие отвърна на прегръдката є и дори получи
целувка по бузата. Веднага щом срещна погледа на Джулия, краката му
омекнаха от радост.
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Обърна се рязко, за да не може тя да го види, че се изчервява.
Джулия измери от главата до петите и двамата, все едно са били
далеч поне двайсет години или сякаш от дрехите им можеше да разбере
какво се беше случило оттатък Вратата на Времето. Но не успя да се
сдобие с много информация, защото Рик беше облечен както предния
ден, а Джейсън си беше извадил от куфара някаква нова тениска и панталони, които изобщо не си подхождаха.
- Как сте? – попита ги тя в края на това свое първоначално разузнаване.
- Направо сме извън кожата си от яд! – отговори є Джейсън.
- Защо?
- Не успяваме да налучкаме времето за приготвяне на бекона. Първо
е суров, а миг след това е изгорял! – възкликна Рик, използвайки една дървена лъжица, за да провери твърдостта на прегорелия бекон. – Според
мен, да опитаме да го ядем така.
Момичето не спираше да ги гледа, като че ли искаше да се увери, че
наистина бяха те. Последва ги, смеейки се, извън кухнята, в градината,
където Рик сипа на всички от бекона и бърканите яйца. Джулия обаче
на драго сърце отстъпи своята порция на брат си, стомахът є все още
беше свит от притеснение.
- Ще ми кажете ли какво ви се случи отвъд онази врата?
Джейсън повдигна рамене. Седна на градинския стол от черно желязо
и опита бекона.
- Много яко, Рик! Суперяко! – и като забеляза потрепващата уста на
сестра си, є отговори, миг преди тя ядосано да избухне: - Ох, Джулия,
толкова е дълго за разказване, че ще ми изстинат яйцата! – И започна
яростно да се храни, без да добави нищо друго.
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– ЗАКУСКА –
- Видяхме едно невероятно място – задави се Рик, преглъщайки една
хапка, която му приседна.
- Ще видиш, че ще я намерим тази пущина картата! – добави Джейсън, докато приятелят му подскачаше около масата, кашляйки.
След това си позволи да отопи чинията с парче хляб от предния
ден, сипа си в една голяма чаша мляко и го изгълта на четири пъти.
- Не е ли така, Рик?
- Дори и с цената на това да я търсим из цялата страна! – потвърди
последният, целият зачервен и с разрошени коси.
Джулия дълбоко си пое въздух, който беше влажен и свеж.
За момента счете, че е по-удачно да не настоява с въпросите и да остави нещата да изплуват от само себе си. Приближи пръстите си към
една чаша, за да си налее малко мляко, и забеляза, че ръцете є трепереха.
- Нещо не е наред ли? – попита я Рик.
Тя поклати глава.
- Не, просто много се радвам, че ви виждам отново.
- Ние също – каза Рик. – Нямаш представа колко. Беше лудешко... Ама
ако се съди по състоянието на градината, бих казал, че и тук не сте
стояли със скръстени ръце.
- Изглежда, все едно е минал циклон! – възкликна Джейсън.
Джулия се огледа наоколо: цветята и вековните дървета все още
бяха като замаяни от дъжда и разрошени от вятъра. Имаше нещо особено печално в листата и малките клонки, нападали почти навсякъде
по тревата и по тесните алеи от чакъл.
Освен това в средата на двора още се виждаха следите от автомобила на Манфред.
Джулия усети как сърцето є заби по-бързо, докато се взираше в тези
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отпечатъци и преживяваше отново всяка част от секундата, в която
спъна Манфред и му измъкна ключа. Погледна към ръба на рифа, измамно
синьото море и далечните очертания на фара.
Затвори очи.
- Какво ти става, Джулия? – попита я Джейсън, забелязвайки, че сестра му внезапно беше пребледняла като платно.
- Не беше моя вината, той политна в бездната... – прошепна тя.
- Кой е политнал в бездната? – попита я Джейсън, с мустаци от
мляко под носа.
Джулия им докладва всичко, което се беше случило във Вила Арго, говорейки с провлачен и монотонен глас, сякаш повтаряше някакъв урок.
Осведоми ги също и за признанията на Нестор за стария собственик
и неговите пътешествия на борда на Метис. И им разказа за опита на
Манфред да влезе в къщата и как с Нестор се бяха съпротивлявали до
трагичния финал.
- Съжалявам... – завърши Джулия, питайки се какъв ли ще да є е бил
мотивът да хвърли в морето ключа, който Манфред искаше на всяка
цена.
- Така му се пада обаче – прецени Джейсън, удовлетворен.
- В края на краищата беше крадец като господарката си – подсили
още повече Рик, който се беше събудил с особена ненавист към Обливия
Нютон, може би защото първия път, когато я видя, му се беше сторила абсолютно... прекрасна. И това не можеше да го преглътне.
Джулия леко се ободри и най-накрая успя да си налее мляко в една голяма чаша. След това зачака да чуе историята на момчетата.
Прекъсвайки се един друг, Джейсън и Рик є разказаха за Къщата на
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– ЗАКУСКА –
Живота, за Марук и как са открили Нишата на Четирите жезъла, миг
преди да я намери Обливия.
- Обливия Нютон беше там? – попита ги с удивление Джулия. - И...
как е възможно?
- Както и да е. Не можеш да си представиш изненадата ни да я срещнем там долу, в Египет... или навсякъде, където се намираме.
- Тази сутрин Джейсън разви някаква нова теория – обясни є Рик. –
Не е убеден, че наистина е пътувал във времето.
- Така е – потвърди той. – Веднъж четох един комикс за доктор
Месмер, който говори за нещо подобно: не се нарича пътуване във времето, а в пространствено-времевия континуум или нещо такова... сега
не си го спомням добре, но знам, че беше в петнадесета книжка.
- И защо да не си пътувал във времето?
Джейсън направи гримаса, като учен, на когото е зададен неточен
въпрос:
- Това е само някакво усещане, но... не се чувствах като в епоха, която
да е напълно различна от нашата. Чувствах се почти като у дома си...
- Хайде, не прекалявай сега!
- Представи си, не само говорехме езика на онези хора, но Рик и аз
дори разчитахме йероглифите!
Джулия ококори очи.
Рик взе от масата Речника на забравените езици – голяма книга, която
вече беше в доста окаяно състояние, със замърсена корица и оръфани
краища. Отвори го на страницата с езиците в Древен Египет, прокара
показалеца на дясната си ръка по някои йероглифи и каза:
- Докато, ако сега се помъчим да ги разчетем... нищо няма да разберем.
Джулия се опита да не изгуби логическата нишка в разказа им:
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- А Обливия? Разпозна ли ви? – попита тя Джейсън.
- Не, ние се бяхме скрили. Точно в този момент обаче тя спомена
Юлисес Мур...
- И картата.
- Каква карта?
- Онази, която ни открадна.
- Каква карта? – настоя Джулия.
- Първата и единствена точна карта на онова село в Корнуол, наречено
Килмор Коув – изрецитира наизуст Рик. – От Тос Боуен. Лондон, хиляда...
Беше прекъснат от много силно кихане, което дойде откъм рифа.
- Значи сте будни! – възкликна Нестор, който изникна от стълбичките и се спря, за да си поеме въздух.
- Нестор! – поздравиха го децата. – Откъде идваш?
Градинарят докуцука чак до тях, без да им отговори.
– Ами вие откъде идвате? Вече не се ли предлага място за сядане на
едно клето... АПЧИИИИИХ!... старче?
- Пипнал си чудна настинка – каза Джейсън.
- Дъждът е виновен – промърмори Нестор, гледайки Джулия с изпълнена с намеци усмивка. – Как сте?
- Разказваха ми за Обливия Нютон и за картата.
Погледът на Нестор внезапно помръкна:
- А, това ли. Лоша работа – каза той, сядайки на масата.
Джейсън и Рик подхванаха отново разказа си, описвайки до най-малките подробности Стаята, която я няма, и олтара, под който беше
скрита картата.
- Само да беше видяла какви змии бяха, Джулия!
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– ЗАКУСКА –
- Щеше на мига да припаднеш!
Колкото повече разказът напредваше, толкова повече Нестор помръкваше.
- Трябваше да го очакваме – прецени накрая той. – Тази жена е много
по-опасна и умна, отколкото си мислим.
- Нестор, но защо тази карта е толкова важна?
- Нямам представа – измърмори градинарят.
- Но старият собственик е имал – отвърна му Джейсън. – След като
той ни изпрати там долу, за да я намерим, трябва да е имал някакъв
мотив. А и съм убеден, че той е бил убеден, че ще я намерим преди Обливия Нютон.
- Технически погледнато, ние я намерихме преди нея – уточни Рик. –
Проблемът е, че тя ни изигра веднага след това.
Джейсън въздъхна:
- Какво разочарование! Кой знае дали някога ще имаме друга възможност...
- В какъв смисъл? – попита го Джулия.
Джейсън се наведе над масата със закуската и прошепна:
- Може би сега старият собственик повече няма да ни има доверие.
- Откъде си толкова сигурен, че той все още е жив?
- Възможностите са две: или все още живее във Вила Арго, в някоя
тайна стая... или пък ни е оставил указания, за да го намерим, които
обаче без картата биха се оказали малко трудни за изпълнение...
- И какво ще правим, за да разберем? – попита Джулия.
И трите деца едновременно се обърнаха към Нестор, който се опита незабавно да се измъкне от въпросите им:
- Аз тръгвам. Трябва да оправя градината.
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- Изобщо не мърдай оттук! – избухна Джейсън.
- А, така ли? И как смяташ да ми попречиш?
Нестор се изправи вдървено на краката си, разтривайки измъчения
си гръб и вдишвайки шумно, за да насити дробовете си с кислород.
- Трябва да ни помогнеш! – примоли му се Джейсън. – Той все още е
тук, нали?
Нестор се подсмихна:
- Момченце, много книжки четеш. Старият собственик... – и той
кихна отново.
- Закълни ми се в това. Закълни ми се, че вече не е тук.
Градинарят сложи ръце на хълбоците си, накланяйки се назад. Лицето
му беше много по-уморено от първия ден, а очите му, малки и бляскави,
като на човек, който има температура.
- Слушай, Джейсън... – намеси се Джулия. – Не мисля, че това е правилният момент за...
- А всъщност е – прекъсна я брат є. – Трябва да знаем каква е истината, ако искаме да разберем какво се случва! Толкова много са нещата,
които не знаем! Толкова много загадки, свързани с къщата, със собственика є, с неговите приятели и неприятели! Ние например какви сме?
Приятели или врагове на неуловимия Юлисес Мур?
Нестор погледна къщичката в средата на градината, а след това
децата. Джейсън имаше право: лутаха се сред прекалено много съмнения.
Тогава той промърмори:
- Ако това може да ти послужи за нещо, момче, тогава... кълна ти се,
че никакъв Мур вече не живее във Вила Арго. Доволен ли си сега?
Като каза това, той с куцане се отдалечи от тях, издухвайки носа
си в голяма носна кърпа от груб памук.
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– ЗАКУСКА –
- Технически погледнато – уточни Рик не след дълго, – не ни каза, че е
мъртъв.
След четвърт час децата отнесоха чиниите и чашите в кухнята и
се заеха да решат как да организират деня си.
Рик се беше доближил до стълбичките в скалата и гледаше морето,
оставяйки на лекия вятър да милва косите му. Джулия се беше върнала в
стаята си, за да си обуе джинсите и да вземе със себе си четирите ключа
с формата на животни. Когато се върна долу, завари отново Джейсън
на същия стол, на който го остави, задълбочен в писане.
- Не знам откъде да започна – обясни є той.
- Знаем ли къде живее Обливия Нютон? – попита на висок глас Джулия, четейки листчето, което брат є държеше в ръцете си.
- Две рибарски лодки тъкмо се връщат – съобщи им Рик, приближавайки се към тях. – Бихме могли да слезем до малкото пристанище и да
си вземем скариди за обяд.
Само при мисълта, че ще трябва да преодолее нанагорнището на
Салтън Клиф с двата твърде тежки велосипеда на семейство Мур,
Джейсън поклати глава:
- Не сега, моля те. Ти знаеш ли къде живее Обливия Нютон?
- Не, защо?
Джейсън му показа това, което беше написал.
1. Да се вземе картата от Обливия.
2. Да се открие какво, по дяволите, има на тази карта (дори преди да е
намерена).
3. Да се разбере ВСИЧКО за Вратата на Времето.
19

4. Да се проучи ЦЯЛАТА Вила Арго отгоре до долу.
- Никога не съм те виждала толкова подреден – отбеляза сестра
му. – Пътуването в Египет те е променило.
Рик премести железния стол и седна до тях.
- Колко време имаме, за да го направим?
- Само днес.
- И защо? – поиска да узнае Джулия.
- Защото тази вечер мама и татко се връщат. А Рик ще трябва да
си отиде вкъщи.
Момчето от Килмор Коув внезапно помръкна, сякаш никога не беше
му хрумвала възможността да напусне Вила Арго.
- Все още липсва нещо – промърмори Джулия, разглеждайки списъка
със задачите за изпълнение.
Джейсън раздразнено завъртя очи:
- Ето, сестра ми се появи! Да чуем какво липсва?!
- Не знаем какво е станало с... – Джулия се ограничи само с това да им
посочи стълбичките, надявайки се момчетата да я разберат.
Рик кимна в знак на съгласие и прояви тактичност като не каза
нищо, а Джейсън добави в края на списъка:
5. Да се намери ТРУПА на Манфред.
- Много любезно от твоя страна... – изропта сестра му.
В този момент чуха продължително кашляне. Нестор докуцука близо до тях, влачейки след себе си едно червено гребло, с което изличи
следите от гуми в чакъла.
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– ЗАКУСКА –
- Нищо не видях долу на плажа – избърбори градинарят, отговаряйки
на въпросите на децата. – И на скалите го няма. Казах ви, че тези като
него имат седем живота – кихна той.
- Добави също така и: Да се купи сироп за Нестор – каза Джулия на
висок глас.
- Днес е неделя – напомни є Рик. – Аптеката на доктор Боуен ще бъде
затворена.
- Никакъв сироп не искам – измърмори Нестор. – Това е само някаква
проста настинка.
- Никога не трябва да се подценява простудата – заяви Джулия. –
Особено на твоята възраст.
- Какво каза? – възкликна брат є, като се обърна към Рик.
- Че е неделя – повтори той. – И че...
- Доктор Боуен? Доктор Боуен ли каза? Не е ли същото име като на
онзи, който е начертал картата на Обливия?
- Ако съм достигнал моята възраст – намеси се Нестор, отговаряйки на Джулия, – то е само защото никога през живота си не съм вземал
лекарства. И нямам намерение сега да започвам.
- Първата и единствена точна карта на онова село в Корнуол, наречено Килмор Коув. Възможно ли е?! – повтори слисано Рик.
- Напомням ти, че вече научихме, че в тази история не съществуват
съвпадения... – каза Джейсън.
- Момчета! – намеси се Джулия. – Момчета, защо не кажете и вие на
Нестор, че...
Рик и Джейсън подскочиха от столовете, въодушевени като щурци.
- Тос Боуен би могъл да е дядото на доктор Боуен.
- Или прадядото.
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- Или пра-пра-прадядото! Къде живее? Къде са велосипедите?
- Колко е часът? Може би ще успеем да стигнем при него преди обяд...
- Момчета! – призова ги към ред Джулия, принуждавайки ги да я изслушат.
- Какво има?
- Телефонът – каза Нестор, посочвайки им вътрешността на Вила
Арго. – Звъни!
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