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1
Преди Кения да стане Кения, когато беше на мили-

они години, но все още изглеждаше млада, така се каз-
ваше само най-величествената ѝ планина. Тя се вижда-
ше от нашата ферма в Джоро, в Британска Източна Аф-
рика, очертана на фона на небето в дъното на безкрай-
ната златиста равнина, с ледени шапки, които никога 
не се стапяха. Зад нас гористият склон Мау синееше от 
лека мъгла. Пред нас се простираше долината Ронгай, 
заклещена между странния, извисяващ се като щит 
кратер на вулкана Мененгай, известен сред местните 
като Божията планина, и Абердаре – далечната верига 
от заоблени сивосинкави хълмове, които привечер ста-
ваха опушенолилави, преди да се разтворят в нощното 
небе.

Когато я видяхме за пръв път през 1904 г., ферма-
та представляваше шест хиляди декара шубраци и три 
грохнали колиби.

– Това ли било? – каза майка ми, докато въздухът на-
около бръмчеше и трептеше като жив. – Продаде всич-
ко заради... това?

– Други фермери се пробват и на по-трудни места, 
Клара – каза кротко баща ми.

– Ти не си фермер, Чарлс! – сопна се майка ми, пре-
ди да избухне в сълзи.

Което си беше вярно. Баща ми беше коневъд. Разби-
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раше от отглеждане на коне и езда, от стипълчейз и лов 
на лисици; познаваше само тихите коларски пътища 
между живите плетове на Рътланд. Но бе видял някъде 
рекламни листовки, предлагащи за продан евтини им-
перски владения, и в съзнанието му се бе родила идея, 
която дълго не му бе давала мира. Докато един ден 
напуснахме имението „Уестфийлд Хаус“, където бях 
родена, и пропътувахме единайсет хиляди километ- 
ра, покрай Тунис, Триполи и Суец; морски вълни като 
планини заплашваха да погълнат небето, докато на-
края пресякохме залива Килиндини сред миризма на 
пикантни подправки и умряла риба и хвърлихме котва 
в Момбаса. 

От там взехме влака за Найроби. Линията се виеше 
като змия през планините, по прозорците полепваше 
червен прахоляк и нахлуваше в купетата. Поглъщах 
жадно всичко наоколо, изпаднала във възторг. Каквото 
и да представляваше това място, то не приличаше на 
никое друго по света.

Настанихме се и започнахме да се трудим, за да на-
правим живота си що-годе поносим, да си разчистим 
местенце в пущинака, който упорито се съпротивля-
ваше на напъните ни. Нашият участък земя нямаше 
никакви видими граници и огради; колибите ни бяха 
без врати. Маймуни гуереза с лъскава като коприна 
чернобяла козина се изкачваха по зеблото, което ни 
служеше за завеси, и влизаха в дома ни. За течаща во-
да или канализация никой не бе и чувал. Излизахме 
навън по нужда, дори през нощта, сред всички живот-
ни и влечуги, дебнещи отвсякъде, и провесвахме зад-
ници над дерето, като си свиркахме, за да прогоним 
страха.

Най-близките ни бели съседи бяха лейди и лорд 
Деламиър; от тях ни деляха десетина километра път 
през шубраците, които можеха да се изминат само 
на кон. Те бяха барон и баронеса, но титлите им не 
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ги спасяваха от необходимостта да спят в типичните 
за тази част на света кръгли колиби от плет и кал със 
сламен покрив. Лейди Ди държеше под възглавницата 
си зареден револвер и съветваше майка ми да направи 
същото, но тя не искаше и да чуе. Майка ми не беше 
от жените, които стрелят по змии или собственоръчно 
убиват вечерята си. Тежеше ѝ, че трябва да носи вода 
от километри, за да се изкъпе. Не ѝ беше лесно да жи-
вее с месеци без компания – липсваше ѝ общуването 
с хора. Не можеше да опази ръцете си чисти. Животът 
ѝ беше ад.

След две години тя си купи билет обратно за Анг-
лия. По-големият ми брат Дики реши да тръгне с нея, 
понеже беше вечно болнав и нямаше да изкара дълго 
в Африка. Още не бях навършила пет години, когато 
двамата се качиха на влака, пътуващ два пъти в сед-
мицата за Найроби, помъкнали големите си куфари, 
увили с шалове лицата си и с удобни обувки. Бялото 
перо, затъкнато в тропическия шлем на майка ми, по- 
трепери, когато се наведе да ме целуне и ми каза да си 
държа главата изправена. Тя знаеше, че с мен всичко 
ще е наред, защото растях здрава и жилава. Обеща да 
ми изпрати кутия ментов дропс и желирани бонбони 
от един магазин на „Пикадили“, които можело да изям 
сама, без да ги деля с никого.

Гледах влака, докато се отдалечаваше по тънката 
черна линия, виеща се между жълтеникавите хълмове; 
дори когато и последният вагон се изгуби в далечина-
та и баща ми се обърна към мен, за да ме подкани да 
се връщаме във фермата, при работата, която го чака-
ше, аз все още не вярвах, че майка ми наистина си е 
отишла. Струваше ми се, че е станала някаква грешка, 
някакво ужасно недоразумение, което всеки момент 
ще се поправи. Мислех, че мама и Дики ще слязат още 
на следващата гара или ще вземат обратния влак от 
Найроби и ще се върнат на другия ден. Когато това не 
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стана, аз продължих да ги чакам, ослушвах се да чуя 
далечния тътен на влака и се взирах в хоризонта с раз-
туптяно сърце.

Няколко безкрайни месеца нямаше никаква вест 
от майка ми, нямаше дори кратка телеграма, и тогава 
пристигнаха бонбоните. Кутията беше тежка и отго-
ре бе написано само името ми – Берил Клътърбък – с 
характерния накъдрен почерк на майка ми. При вида 
на изящните ѝ камшичета и завъртулки моментално 
се облях в сълзи. Знаех какво означава този подарък 
и повече не можех да се самозалъгвам. Грабнах с две 
ръце кутията и я отнесох в един закътан ъгъл, където 
започнах да тъпча с пълни шепи в устата си оваляните 
в пудра захар сладкиши, докато накрая повърнах в една 
кофа за оборски тор.

По-късно, без да докосна чая на баща ми, се реших 
да му задам въпроса, от който най-много се боях:

– Мама и Дики няма да се върнат, нали?
Той ме погледна с изкривено от болка лице.
– Не знам.
– Може би тя ни чака да идем при нея?
Баща ми помълча известно време и накрая каза:
– Възможно е. Но сега това е нашият дом и аз не съм 

готов да се откажа от него. А ти?
Той ми предлагаше избор, който не беше лесен. Не 

питаше: „Ще останеш ли тук с мен?“. Това решение 
вече го бях взела преди месеци. Сега искаше да знае 
дали животът тук ще ми хареса толкова, колкото на 
него. Дали съм готова да отдам сърцето си на това мяс-
то, дори тя никога повече да не се върне, дори да остана 
без майка, вероятно завинаги.

Как бих могла изобщо да започна да му отговарям? 
Празните шкафове наоколо ми напомняха за всички 
онези неща, които някога се бяха намирали в тях, но 
вече ги нямаше – четирите порцеланови чашки за чай 
със златни ръбчета, колодата карти за игра, кехлиба-
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рената огърлица от потракващи едно в друго мъниста, 
която мама толкова си обичаше. Отсъствието ѝ беше 
крещящо и болезнено, караше ме да се чувствам из-
празнена отвътре и изгубена. Толкова ми беше трудно 
да я забравя, колкото на баща ми му бе невъзможно да 
ме утеши. 

Той ме придърпа на коленете си и известно време 
двамата седяхме тихо, притиснати един в друг. Откъм 
края на гората групичка дамани се разпищяха уплаше-
но. Една от хрътките ни навири за миг изящното си ухо, 
после отново се отпусна успокоена и заспа край огъня. 
Накрая баща ми въздъхна. Хвана ме под мишниците, 
размаза с целувка вече засъхващите сълзи по бузите ми 
и ме изправи на крака.

2
На суахили миуанзо означава начало. Но понякога 

първо всичко трябва да свърши и да му се сложи кръст, 
преди да дойде новото начало. За мен раздялата с май-
ка ми беше нещо такова, макар че не го бях разбрала 
веднага. Дълго след това се чувствах объркана и нара-
нена, и ужасно тъжна. Родителите ми все още ли бяха 
женени? Майка ми още ли ни обичаше, липсвахме ли 
ѝ? Как бе могла да ме изостави? Не бях готова да се 
обърна към татко с всички тези въпроси. Той не беше 
от разнежващите се бащи, пък и аз не знаех как да спо-
деля толкова съкровени и наранени чувства.

И тогава се случи нещо. В нашите земи, край горис-
тия склон Мау, в кирпичени колиби с огради от тръни 
бома живееха няколко семейства от племето кипси-
ги. Без да ги бях молила, те се бяха досетили от как-
во имам нужда. Една от стариците ме вдигна на ръце, 
ломотейки под носа си някакви странни заклинания, 
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и тържествено върза на кръста ми пъстра раковина. 
Провесена на тънка кожена каишка, тя приличаше на 
затворената раковина между краката ми; обяснено ми 
бе, че служи да прогонва злите духове. Всеки път ко-
гато в племето се раждало момиче, те постъпвали по 
този начин. Аз бях бялата дъщеря на техния бял бва-
на, но с мен се било случило нещо неестествено, което 
трябвало да се поправи. На една африканска майка не 
би ѝ минало и през ум да изостави детето си. Все пак 
аз бях здраво и жизнено момиче, не някое болнаво или 
сакато. И така, те сложиха кръст на миналото ми и ми 
дадоха ново начало, наричайки ме Лаквет, което озна-
чаваше „малко момиченце“.

Бях тънка като тръстика, с изпъкнали колене и вечно 
разрошена сламеноруса коса, но новото ми име и мяс-
то ми помогнаха да заякна и да се каля. От тичане на-
горе-надолу по склона до селото на племето, ходилата 
ми скоро заприличаха на подметки от гьон. Участъци 
от земята ни, които доскоро ме бяха карали да се стра-
хувам и да ги избягвам, изведнъж ми станаха толкова 
познати, колкото зебровите кожи, с които бе застлано 
леглото ми. Щом паднеше здрач, аз се мушвах под ко-
жените завивки и наблюдавах как домашният ни при-
служник се промъква безшумно в стаята с босите си 
нозе, за да запали ветроупорния фенер. Понякога вне-
запното проблясване и изсъскване на фитила караше 
дребните гущерчета, които пълзяха по стените на ко-
либата ни, да се разбягват панически из цепнатините; 
шумът от малките им крачета беше като от насекомо, 
оплетено в слама. Това беше сигналът за смяна на кара-
ула: дневните насекоми – стършели и диви пчели – се 
скриваха в гнездата си, издълбани в извитите глинени 
стени на стаята ми, докато на тяхно място щурците на-
стройваха цигулките и подхващаха своите тайнствени 
ритми. Изчаквах така час или малко повече, загледана 
в сенките, виещи се над мебелите в стаята ми, повечето 
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от които бяха изработени от стари насмолени сандъци 
и бяха напълно еднакви, докато сенките не им прида-
дяха различни заоблени форми. Заслушвах се в шумо-
вете на нощта и щом престанех да чувам гласа на баща 
ми, се измъквах през отворения прозорец в мастиления 
мрак, за да поседя с моя приятел Кибии до ниския огън 
в средата на колибата му.

Майката на Кибии и останалите жени от селото пие-
ха мътен чай от коприва и дървесна кора, докато си раз-
казваха случки от живота и всякакви небивалици. Нау-
чих суахили главно от слушане на разговорите им. Бях 
жадна за техните приказки – как хиената окуцяла или 
защо хамелеонът е толкова търпелив. Или за вятъра 
и дъжда, които някога били човешки същества, но не 
успели да изпълнят важна задача, възложена им от бо-
говете, и били натирени на небето. Самите жени от се-
лото бяха сбръчкани и беззъби старици или пък обрат- 
ното – млади девойки с гладка като полиран абанос ко- 
жа и дълги мускулести крака под избелелите шуки. 
Обичах ги, обичах да слушам приказките им, но повече 
от всичко исках да съм с Кибии и останалите момчета, 
които се готвеха да стават воини, млади морани.

Ролята на момичетата в селото беше изцяло дома-
кинска. Моето собствено положение бе различно – аз 
бях рядък случай, неподчинена на традиционните по-
рядки, определящи ролите в семейството на Кибии, а и 
в моето. Поне за момента старейшините на племето ми 
даваха да тренирам заедно с Кибии – да хвърлям копие 
и да ловя глигани, да се уча как да дебна плячката неза-
белязано, както Кибии се учеше от баща си арап Май-
на, който беше главният воин на селото и моят идеал за 
сила и храброст. Така след време можех сама да напра-
вя лък и да стрелям по гривяци, копринарки и яркоси-
ни скорци, да плющя с камшика от кожа на носорог и 
да мятам дървения боздуган с поразяваща точност. На 
ръст бях колкото Кибии, дори по-висока, и тичах на-
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равно с него през високите треви, докато краката ни се 
покриеха с фина като брашно прах.

Двамата с Кибии често излизахме да се разхождаме 
в тъмното, отвъд окосената ливада около фермата ни, 
и нагазвахме във високите свежи треви, които мокре-
ха хълбоците ни с нощна роса; заобикаляхме Зеления 
хълм и стигахме до края на гората, която ни привлича-
ше неудържимо. Нощем в нея бродеха леопарди. Баща 
ми ги подмамваше, използвайки за стръв жива коза, 
докато ние залягахме на безопасно място върху резер-
воара за вода; щом подушеше голямата котка, козата 
почваше да трепери, а баща ми се прицелваше с пуш-
ката си и се молеше да улучи от първия път. Навсякъде 
дебнеха опасности, но ние познавахме всички звуци 
на нощта и техните послания – на цикадите и дървес-
ните жаби или на дебелите, подобни на едри плъхове 
дамани, които се оказаха далечни роднини на слонове-
те. Понякога чувахме и истински слонове, които газеха 
напряко през храсталаците в далечината, макар че се 
бояха от миризмата на коне и рядко се приближаваха 
до фермата. Змии трептяха като струни в дупките си. 
Онези, които живееха в клоните на дърветата, можеха 
да се спускат отгоре, разсичайки въздуха като камшик, 
или едва-едва да се отъркат в кожата на човека с глад-
ките си като полиран махагон коремчета.

 Години наред с Кибии се радвахме на тези дивни 
нощи, на дългите, лениви следобеди, създадени само 
за езда или лов, докато постепенно – с мачете, въжета, 
човешки стъпала и много пот – пущинаците отстъпи-
ха място на истински ниви. Баща ми засяваше пше-
ница и царевица, които вирееха добре и даваха богата 
реколта. Със събраните пари той си купи на старо две 
парни машини. Завинтени здраво за вкопани в земя-
та опори, те бяха пулсиращото сърце на нашата мел-
ница, а фермата ни се превърна в главната артерия на 
Джоро. Не след дълго, ако човек застанеше на билото 
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и погледнеше отвъд терасираните ниви и високата ца-
ревица, можеше да види върволица от волски каруци, 
които докарваха зърно за мелницата ни. Тя функцио-
нираше денонощно, като броят на работниците ни се 
удвои, после се утрои – мъже от племената кикую, 
кавирондо, нанди, кипсиги, както и холандци, които 
плющяха с камшиците си, за да подкарват воловете. 
Металните навеси бяха съборени, на тяхно място из-
расна конюшня, после още няколко, новопостроените 
ясли се зареждаха с прясно сено и скоро се изпълни-
ха с най-добрите породи коне в цяла Африка, а според 
баща ми – в целия свят.

Преди да заспя, все още си мислех за мама и Дики, 
заслушана в шумовете на нощта, които напираха от 
всички посоки, сливайки се в един непрестанен кло-
кочещ звук. Те нито веднъж не ни писаха – поне не на 
мен, – тъй че опитите ми да си представя живота им бя- 
ха истинско изпитание. Знаех, че старият ни дом е про-
даден. Там, където се бяха установили, звездите и дър-
ветата със сигурност бяха много различни от тези, кои-
то имахме в Джоро. Вероятно и дъждът, както и цветът 
и топлината на слънцето следобед. Всички следобеди 
на всички месеци ние бяхме разделени.

Постепенно ми ставаше все по-трудно да си спомня 
лицето на мама, нещата, които ми е казвала, дните, пре-
карани заедно. Но повечето от дните ми бяха пред мен, 
далече напред, по-далече, отколкото виждаха очите ми 
или исках да си представя, както равнината се прости-
раше в безкрайността чак до назъбения ръб на вулкана 
Мененгай или до острия син връх на планината Кения. 
Струваше ми се някак по-безопасно да гледам напред 
и да изтласкам майка ми в периферията на съзнанието 
си, откъдето да не може да ми причинява повече бол-
ка, или пък да си представям, че отпътуването ѝ е било 
необходимо. Това беше каляване на духа и първото ми 
важно изпитание като Лаквет.
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Едно нещо поне бе сигурно: мястото ми беше във 
фермата и в пущинаците. Бях станала част от чадъро-
видните акации и от скалните ридове, надвиснали над 
нивите ни; от обраслите с гъста растителност хълмове; 
от дълбоките падини между тях и от високите, груби 
като царевични стъбла треви. Тук се чувствах жива, ся-
каш се бях родила повторно, този път по-истински. Тук 
беше моят дом и макар че един ден всичко това щеше 
да изтече като червеникава прах между пръстите ми, 
поне докато траеше детството, това беше моят рай, на-
правен специално за мен. Мястото, което познавах като 
петте си пръста. Единственото на света, за което бях 
създадена.

3
Звънецът на конюшнята задрънча и разпръсна ут-

ринната тишина. Ленивите петли се събудиха, заедно 
с тях и прашните гъски, и домашният прислужник, и 
конярите, градинарите и пастирите. Аз си имах своя 
колиба от плет и кал, малко встрани от тази на баща ми, 
която делях с грозния си, но предан мелез Булър. Той 
изскимтя при звука на звънеца, протегна се на постел-
ката си до долния край на леглото, после се надигна и 
навря квадратната си глава с влажна муцуна в сгъвката 
на лакътя ми. Белезите на темето му бяха два вдлъб-
нати полумесеца. На мястото на дясното си ухо има-
ше удебелена, неравна кожна гънка – спомен от онази 
нощ, когато леопардът се бе промъкнал в колибата ми и 
се бе опитал да го отмъкне за вечеря. Булър бе разкъсал 
със зъби гърлото на звяра и се бе прибрал, покрит с не-
говата и своята кръв – един полумъртъв герой. Баща ми 
го бе гледал като бебе, докато се възстанови, и макар 
че и като младо кученце не се бе отличавал с особена 
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