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Първа глава

Нямахме възможност да излезем на разходка през 
този ден. Вярно, че сут рин та се бях ме поразтъпкали 
за около час из градината с оголелите храсти, но от 

обяда насам (когато нямаше гости, госпожа Рийд се хра-
неше рано) студеният зимен вятър беше докарал такива 
мрачни облаци и такъв пронизващ дъжд, че не можеше да 
става и дума да излезем отново навън.

Бях доволна от този факт: никак не обичах дългите 
разходки, особено в мразовитите следобеди. Омразно ми 
беше да се прибирам у дома в суровия здрач с вкочанени 
от студ ръце и крака, с натежало от хокането на бавачката 
Беси сърце и с потискащата мисъл от физическото превъз-
ходство на Илайза, Джон и Джорджиана Рийд.

Сега гореспоменатите Илайза, Джон и Джорджиана се 
бяха скупчили около своята майчица, която се беше излег-
нала на един диван до камината в гостната и заобиколена 
от своите любими отрочета (които в момента нито се ка-
раха, нито плачеха), изглеж да ше напълно щастлива. Мен 
ме беше изключила от групата с думите, че „съжалявала, 
задето ѝ се налагало да ме отпрати; но докато не разберяла 
от Беси и лично не се уверяла, че полагам искрени усилия 
да се сдобия с по-приемливо и по-подходящо за едно дете 
държание, както и с по-приятни и жизнерадостни мание-
ри – нещо по-леко, по-чистосърдечно, по-естествено, а не 
както стояли в момента нещата, – наис ти на трябвало да ме 
лиши от привилегиите, които се полагали само на довол-
ните, щастливи малки деца.“

– Какво съм направила според Беси? – попитах я аз.
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– Джейн, не обичам дребнави възражения и излишни 
въп роси, да не говорим, че има нещо наис ти на отблъсква-
що у дете, което си позволява да държи тон на възрастните. 
Оттегли се някъде и не си отваряй устата, докато не се нау-
чиш да разговаряш вежливо.

В съседство с гостната се намираше малката трапеза-
рия. Промъкнах се в нея. Там имаше шкаф с книги: една от 
тях скоро влезе в мое притежание, след като предварител-
но се уверих, че е пълна с картинки. Покатерих се в нишата 
на прозореца, седнах по турски и като дръпнах почти до-
край тежката червена плюшена завеса пред себе си, потъ-
нах в пълно усамотение.

Диплите на червената драперия напълно скриваха 
гледката вдясно. Чистите стъкла на прозореца вляво ме 
предпазваха, но не ме изолираха от мрачния ноемврий-
ски ден. Докато прелиствах книгата в ръцете си, от време 
на време отправях пог лед към следобедния зимен пейзаж 
навън. В далечината се ширеше бледа пустота от облаци и 
мъгла; наблизо – прогизнала морава и обрулени от бурята 
храсти. Несекващият дъжд заплющяваше още по-ожесто-
чено преди всеки по-продължителен и опустошителен по-
рив на вятъра.

Отново насочих вниманието си към книгата – „История 
на птиците във Великобритания“ на Бюик1. Да си призная 
честно, текстът ме интересуваше далеч по-малко от илюс-
трациите, но имаше определени уводни страници, кои-
то, въп ре ки че бях дете, не можех да подмина току-така. А 
именно онези, които се отнасяха до убежищата на морски-
те птици и „самотните скали и носове“, които само те оби-
таваха, както и до бреговете на Норвегия, осеяни с острови 
от най-южната им крайна точка – Линдеснес, или Назът, – 
чак до Нуркап:

1 Томас Бюик – (пр.11.08.1753 – 8.11.1828); английски художник и гра-
фик, майстор в изобразяването на птици и животни, автор на двутомника 
„История на птиците във Великобритания“. – Бел. прев.
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където Север ният океан кипи ей там, далеч,
край голите, унили острови на Туле2

и ледените му води се пенят
сред бурните Хебриди.

Нито пък можех да отмина равнодушно описанията на 
пустите брегове на Лапландия, Сибир, Шпицберген3, Нова 
Зембла4, Исландия, Гренландия с „безкрайната шир на 
Арктическата зона и онези пусти региони от мрачно прос-
транство, с онзи резервоар от сняг и мраз, където натру-
паните в течение на векове масивни ледници се извисяват 
като блестящи алпийски върхове покрай полюса и засил-
ват многократно и без това вкочаняващия студ.“ Изградих 
си своя собствена представа за тези смъртно бели селения: 
мъглява като всички недоосъзнати представи, преминава-
щи смътно през детския мозък, но странно внушителна. 
Съпътстващите тези встъпителни страници илюстрации 
нагледно придаваха смисъл на текста и караха всичко да 
оживее: скалата, стърчаща самотно сред огромни морски 
вълни и водни пръски; разнебитената лодка, заседнала на 
безлюден бряг; студената и злокобна луна, надничаща към 
някой потъващ кораб през решетки от облаци.

Не мога да опи ша чувството, което ми внушаваше пус-
тият църковен двор с неговите надгробни камъни, с пор-
тата и двете му дървета, с ниския му, опасан от разрушен 
дувар хоризонт и току-що изгрелия полумесец, удостове-
ряващ, че е вечер.

Вярвах, че двата кораба, замрели във вялото море са 
морски фантоми.

2 Най-отдалечената северна локация в древногръцката и древнорим-
ската картография; в късните средни векове и ранната съвременност чес-
то идентифицирана с днешна Исландия или Гренландия. – Бел. прев.

3 Най-големият и единствен пос тоян но населен остров в архипелага 
Свалбард, Норвегия. – Бел. прев.

4 Нова Зембла (Нова земя) – руски архипелаг в Север ния ледовит 
океан. – Бел. прев.
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Демона, заковаващ торбата на крадеца към гърба му, 
подминах бързо: наис ти на беше същество, от което ме об-
земаше ужас.

Същият ужас ми внушаваше и създанието с черни рога, 
което седеше върху една скала и внимателно разглеждаше 
отдалеч струпаната около една бесилка тълпа.

Всяка илюстрация разказваше история, която често 
пъти недоразвития ми ум и наивната ми впечатлителност 
не можеха да проумеят. Въпреки това тези истории ми бяха 
изключително интересни: също като приказките, които 
понякога ни разказваше Беси през зимните вечери, когато 
ѝ се случваше да е в доб ро настрое ние. Тогава тя пренасяше 
дъската за гладене в детската стая, опъваше я до камината 
и ни позволяваше да седнем около нея. Пос ле, докато оп-
равяше дантелените волани на госпожа Рийд и плисираше 
ръбовете на нощната ѝ шапчица, захранваше жадното ни 
внимание с любовни и приключенски откъси, заимствани 
от стари приказки и балади, или (както по-късно устано-
вих) от страниците на „Памела“5 и „Хенри, граф Морланд“6.

Бях щастлива с книгата на Бюик на коленете си, или 
най-малкото щастлива по свой начин. Не се страхувах от 
нищо, освен да не прекъснат заниманието ми. Така и стана, 
и то твърде скоро. Вратата на трапезарията се отвори.

– Ууу! Мадам Скуко! – разнесе се гласът на Джон Рийд, 
пос ле утихна: явно беше решил, че в стая та няма никого.

– Къде е отишла, по дяволите? – продължи той. – Лизи! 
Джорджи! – (към сес трите си) – Джоан не е тук: кажете на 
мама, че е избягала навън в дъж да... Проклето животно!

„Добре, че дръпнах завесата“, помис лих си и отчаяно 
си пожелах да не разбира за скривалището ми. Не че Джон 

5 „Памела“ – „Памела, или възнаградената доб родетел“, епистоларен ро-
ман от Самюъл Ричардсън (1740). – Бел. прев

6 „Хенри, граф Морланд“ – съкратена версия на сантименталния роман 
„Глупак от качество, или историята на Хенри, граф Морланд“ от ирланд-
ския писател Хенри Брук (1781), издадена от Джон Уесли. – Бел. прев.
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Рийд би могъл да стори това самостоятелно – той не се от-
личаваше с бърза мисъл или възприятие, – но Илайза само 
надникна през вратата и веднага рече:

– Сигурна съм, че е в нишата на прозореца, Джони.
И аз веднага излязох, тъй като се разтреперих само при 

мисълта, че тъй нареченият Джони ще ме извлече насила.
– Какво искаш? – попитах го недодялано.
– Кажи „Какво желаете, господарю Рийд“ – прозвуча в 

отговор. – Желая да дойдеш тук. – Той се настани в едно 
кресло и с властен жест ми нареди да приближа и да заста-
на пред него.

Джон Рийд беше четиринадесетгодишен – с четири 
години по-голям от мен, тъй като бях едва на десет. Беше 
едър и набит за годините си, с мръсна и нездрава кожа, с 
широко лице с едри черти и тежки, масивни крайници. 
Когато седнеше на масата, имаше навика да преяжда, в ре-
зултат на което беше злъчен и имаше помътнели, кръвя-
сали очи и увиснали бузи. Сега тряб ва ше да е на училище, 
но майка му го беше приб рала у дома за месец-два, „зара-
ди деликатното му здраве“. Господин Майлс, директорът, 
твърдеше, че Джон щял да е много по-добре, ако от къщи 
не му изпращаха толкова много сладкиши и десерти, но 
мекото майчиното сърце на госпожа Рийд се отвръщаше 
от такова безчувствено мнение и вместо това клонеше към 
по-изтънчената идея, че нездравият вид на Джон се дължи 
на прекалено прилежание и ве роят но креене по дома.

Джон не хранеше голяма привързаност към майка си и 
сес трите си, а към мен изпитваше антипатия. Тормозеше 
ме и ме наказваше; не два-три пъти седмично, нито вед-
нъж или два пъти дневно, а непрекъснато. Страхът от него 
бе пропил във всяка частица от тялото ми, всяка клетка от 
плътта ми се свиваше болезнено, щом го видех да прибли-
жава към мен. Имаше моменти, когато буквално се вцепе-
нявах от ужаса, който предизвикваше у мен, защото няма-
ше къде да потърся защита нито от неговите заплахи, нито 
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от наказанията му; слугите не искаха да засегнат младия си 
господар, като вземат моя страна, а госпожа Рийд оставаше 
сляпа и глуха по този въп рос: тя нито го виждаше как ме 
удря, нито го чуваше как ме ругае, въп ре ки че Джон върше-
ше и едното, и другото в нейно присъствие. По-често обаче 
това, разбира се, ставаше зад гърба ѝ.

Подчинявайки се на навика си, приб ли жих покорно 
към стола на Джон. През следващите три минути той ми се 
плези така, че още малко щеше да изтръгне езика си от ко-
рен. Знаех, че скоро ще ме нападне и докато с ужас очак вах 
удара, разсъждавах върху отвратителния и грозен вид на 
онзи, който щеше да го нанесе. Чудя се дали тези мисли не 
бяха изписани по лицето ми, защото изведнъж, без да каже 
нито дума, Джон ме удари силно и неочак вано. Залитнах и 
докато се мъчех да запазя равновесие, отстъпих една-две 
крачки назад.

– Това ти е заради наглостта, с която отвръщаше на 
мама преди малко – рече той, – както и за това, че потайно 
се промъкваш зад завеси, и за пог леда, който ми хвърли 
преди две минути, отрепка такава!

Бях свикнала с грубостите на Джон Рийд и никога 
дори не ми беше минавало през ум да му отвърна; повече 
ме беше грижа как ще понеса удара, който със сигурност 
щеше да пос ледва обидите.

– Какво търсеше зад завесата? – попита ме той.
– Четях.
– Покажи ми книгата.
Отидох до прозореца и взех томчето оттам.
– Нямаш никаква работа при книгите ни. Мама казва, 

че си на наша издръжка. Нямаш никакви пари, баща ти не 
ти е оставил нищо. Трябва да просиш по улиците, а не да 
живееш тук с децата на благородниците и да ядеш същата 
храна като тях, както и да носиш дрехи за сметка на майка 
им. Сега ще те науча как се рови из полиците ми с книги – 
защото те са мои! Цялата къща е моя, или поне ще ми при-
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надлежи след няколко години. Върви до вратата и застани 
до нея, встрани от огледалото и прозорците.

Подчиних се, като в началото не си давах сметка за на-
меренията му, но когато го видях да вдига книгата, готов да 
я запрати към мен, инстинктивно отстъпих на една стра-
на с тревожен вик. Не бях достатъчно бърза. Томчето вече 
беше хвърлено и ме уцели. Паднах, ударих глава във врата-
та и я разцепих. От раната потече кръв, прониза ме болка. 
Ужасът ми беше поотслабнал и на негово място дойдоха 
други чувства.

– Лошо и жестоко момче! – извиках. – Ти си като убиец… 
като безмилостен тиранин… като римските императори!

Бях чела „Историята на Рим“ от Голдсмит7 и си бях съз-
дала собствено мнение за Нерон, Калигула и други подоб-
ни. Освен това вече бях направила горните сравнения наум, 
без никога да си помислям, че мога да ги изрека на глас.

– Какво? Какво! – изкрещя той. – Това тя на мен ли го 
каза? Чухте ли я, Илайза и Джорджиана? Да видим дали 
няма да я издам на мама? Но първо...

Джон се спусна стремглаво към мен. Усетих как ме 
сграбчва за косата и рамото – беше се докопал до едно без-
защитно създание. Наистина виждах в негово лице тира-
нин и убиец. Почувствах как една-две капки кръв се тър-
кулнаха от челото към врата ми, изпитах смъдяща болка: 
в момента тези усещания надделяваха над страха, така че 
посрещнах нападателя си като обезумяла. Нямам много 
доб ра представа какво точно съм правила, но го чувах да 
крещи с цяло гърло „Отрепка! Отрепка!“ Помощничките 
му бяха наблизо. Илайза и Джорджиана бяха изтичали да 
повикат госпожа Рийд, която се беше оттеглила горе и сега 
тя се появи на сцената, пос ледвана от Беси и камериерката 
Абът. Разтърваха ни.

7 Оливър Голдсмит – (10.11.1728 – 4.4.1774); ирландски новелист, дра-
матург и поет. – Бел. прев
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– Боже! Боже! Нахвърлила се е като фурия върху госпо-
даря Джон! – чух да викат.

– Някой виждал ли е някога такава ярост!
Тук се намеси госпожа Рийд:
– Отведете я в червената стая и я заключете там.
Четири ръце незабавно ме сграбчиха и ме понесоха 

към горния етаж.


