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Глава първа

чудото

Казан лежеше ням и неподвижен, забил муцуна меж-
ду предните лапи, с полуотворени очи. Едва ли и ка-
мъкът би изглеждал по-безжизнен от него. Нито един 
мускул не трепваше, нито косъм от козината му не 
помръдваше. Кучето дори не мигаше. И все пак всяка 
капка от буйната кръв в това прекрасно тяло кипеше 
от възбуда, каквато Казан никога преди това не беше 
изпитвал. Всеки нерв и фибра на прекрасните му 
мускули бяха опънати като стоманени струни. Една 
четвърт вълк и тpи четвърти хъски1, той беше прека-
рал четирите години от живота си в пустошта. Беше 
изпитвал острата болка от гладуването. Знаеше как-
во е да премръзнеш. Беше слушал виенето на вятъра 
през дългите арктически нощи над безплодната земя. 
Чувал беше бученето на прииждащите реки и водо-
пади, беше се свивал от страх пред силния грохот на 
бурята. На врата и тялото му имаше белези от битки, 
а очите му бяха зачервени от блясъка на снега. Нари-
чаха го Казан, Дивото куче, тъй като беше същински 
гигант сред другите кучета и 6езстрашен също като 

1 Хъски – ескимоско куче. Б. пр.
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хората, които го водеха сред опасностите в света на 
ледовете.

Досега не познаваше страха. Никога по-рано не 
беше изпитвал желание да избяга – дори през оня 
ужасен ден в гората, когато се бори и уби големия 
сив рис. Не знаеше какво го беше уплашило, но зна-
еше, че се намира в друг свят и много неща в него 
го поразяваха и безпокояха. Това бяха първите му 
впечатления от цивилизацията. Желаеше господарят 
му да се върне в странната стая, където го беше ос-
тавил – една стая, изпълнена с противни неща. На 
стената имаше големи човешки лица, но те нито се 
движеха, нито говореха – само втренчено го гледаха 
както никой досега. Спомни си, че беше виждал един 
свой господар да лежи притихнал и съвсем вледенен 
на снега, а той, седнал на задните си лапи, да извива 
песента на смъртта. Но тези хора от стената изглеж-
даха живи и все пак сякаш бяха мъртви.

Изведнъж Казан леко наостри уши. Чу стъпки, а 
после тихи гласове. Единият беше гласът на господа-
ря му. Но другият породи лек трепет у него. Някога, 
много отдавна, сигурно като малко кученце, сякаш 
като насън, беше чувал един смях, напомнящ смеха 
на това момиче – смях, изпълнен с опияняващо щас-
тие, с трепета на прекрасната любов и с една неж-
ност, която накара Казан да повдигне глава, когато 
влязоха. Погледна право в тях, почервенелите му очи 
блестяха. Веднага разбра, че тя трябва да е скъпа за 
неговия господар, защото той я беше обгърнал с ръка. 
На блясъка на светлината видя, че косата ѝ е много 
светла. Лицето ѝ имаше червения цвят на северната 
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горска лоза, а искрящите ѝ очи – цвета на горската 
теменуга. Изведнъж тя го забеляза и със слаб вик се 
хвърли към него!

– Спри! – извика мъжът. – Той е опасен! Казан ...
Тя беше клекнала до него – мила, пухкава и кра-

сива, с удивително блестящи очи и ръце, готови да 
го докоснат. Да се свие ли? Да я ухапе ли? Беше ли 
тя едно от тези неща на стената, беше ли негов враг? 
Да се хвърли ли на бялата ѝ шия? Видя мъжа да тича 
напред, блед като мъртвец. После ръката ѝ докосна 
главата му и това докосване предизвика един трепет, 
който раздвижи всеки нерв от тялото му. С две ръце 
тя обгърна главата му. Лицето ѝ беше съвсем близо и 
той я чу да казва, почти хълцайки:

– Значи ти си Казан, милият скъп Казан, моят Ка-
зан, смелото ми куче. Ти ми го върна у дома, след 
като всички други умряха. Моят Казан, моят герой!

И тогава, чудо на чудесата, тя притисна лицето си 
в него и той почувства нейното сладостно, топло до-
косване.

Казан не мърдаше. Едва дишаше. Мина много 
време преди девойката да повдигне лице от него. И 
когато се отдръпна, в сините ѝ очи имаше сълзи, а 
мъжът стоеше над тях с вкопчени една в друга ръце 
и стиснати зъби.

– Не знам някога да е допуснал да го докосне ня-
кой с голи ръце – каза той с твърд, учуден глас. – От-
дръпни се внимателно, Изабела. За бога, погледни!

Казан нежно скимтеше, отправил кръвясалите си 
очи към лицето на момичето. Искаш да почувства 
още веднъж ръката ѝ, да докосне лицето ѝ. Щяха ли 
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да го бият с тояга, ако посмееше? Сега нямаше наме-
рение да причинява никому зло. Беше готов да убива 
за нея. Започна да се придвижва малко по малко, без 
да отмества поглед. Чу мъжът да казва: „За бога, пог-
ледни!“ И потрепера. Не последва удар да го върне 
на мястото му. Студената му муцуна докосна ефир-
ната ѝ рокля, а тя го гледаше неподвижно и влажните 
ѝ очи блестяха като звезди.

– Погледни! – прошепна тя. – Погледни!
Още половин инч1, още един инч, два инча, и голя-

мото мy сиво тяло се премести към нея. Сега муцуна-
та му се повдигна бавно над крака към скута ѝ и най-
сетне докосна малката топла ръка, която лежеше там. 
Все още гледаше лицето ѝ. Видя странно пулсиране 
по голата ѝ бяла шия, а после устните ѝ потрепераха, 
като гледаше мъжа с очарователен поглед.

Той също коленичи до тях, прегърна отново мо-
мичето и потупа кучето по главата. Не му хареса 
докосването на мъжа. Нямаше му доверие, тъй като 
природата го беше научила да не вярва на мъжките 
ръце, но разреши, понеже видя, че в известен смисъл 
това доставяше удоволствие на момичето.

– Казан, приятелю, няма да я ухапеш, нали? – каза 
нежно господарят. – И двамата я обичаме, не можем 
да не я обичаме. Тя е наша, Казан, само наша. При-
надлежи на теб и на мен, ние ще се грижим за нея 
през целия си живот и ако потрябва, ще се борим за 
нея на живот и смърт. Е, Казан, приятелю, нали?

1 Инч – 2,5 см. По-нататък в текста се срещат следните 
английски мерни единици: ярд – 91 см; фут (стъпка) – 30 см; 
фунт – 453 г; акър – 0,4 хектара; бушел – 36 литра. Б. пр.
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Дълго след като го оставиха да лежи на чергата, 
очите на Казан не се отделяха от момичето. Наблю-
даваше и слушаше и през цялото време все повече 
и повече растеше желанието му да допълзи до тях 
и да докосне ръката на момичето, роклята или кра-
ка ѝ. След известно време господарят му ѝ заговори, 
тя скочи с лек смях и изтича в ъгъла до нещо голя-
мо, квадратно и блестящо, с ред бели зъби и тяло, 
по-дълго от неговото. Чудеше се за какво може да 
са тези зъби. Пръстите на момичето ги докоснаха и 
нито шепотът на вятъра, който някога беше чувал, 
нито всичката музика на водопадите и бързеите, нито 
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песента на птиците напролет можеше да се сравнят 
със звуците, които се родиха сега. За първи път чу 
музика. За момент това го смути и уплаши, но после 
страхът премина и той почувства да пропълзява стра-
нен трепет по тялото му. Искаше да седне на задните 
си лапи и да започне да вие, както е вил под мили-
оните звезди на небето през студените зимни нощи. 
Но нещо го възпираше. И това нещо беше момичето. 
Бавно започна да се промъква към него. Почувства 
погледа на мъжа върху себе cи и спря. После още 
малко, инч след инч, проточи врат и муцуна напред. 
Беше на половината път до нея, в средата на стаята, 
когато чудесните звуци станаха мнoгo нежни и тиxи.

– Продължавай – чу да я увещава мъжът c тих и 
припрян глас. – Продължавай, не спирай!

Момичето обърна глава, видя го да се свива на 
пода и продължи да свири. Мъжът все още го гле-
даше, но сега погледът му не можеше да го задържи. 
Отиваше все по-близо и по-близо, докато най-
после протегнатата мy муцуна докосна роклята ѝ 
там, където падаше набрана на пода. А сетнe легна, 
потръпвайки, тъй като тя започна да пее. Беше чувал 
индианка да тананика пред колибата си. Беше чувал 
дивата монотонна песен нa карибу1, но никога не беше 
слушал нещо толкова нежно, както звуците от устата 
на това момиче. Забрави за присъствието на господаря 
си. Тихо, свивайки се, така че тя да не разбере, 
повдигна глава. Видя я да го гледа. Имаше нещо в 
очите ѝ, което вдъхваше доверие, и тoй сложи глава 

1 Карибу – канадски елен. Б. пр.
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в скута ѝ. За втори път почувства допира на женска 
ръка и притвори очи с дълбока въздишка. Музиката 
спря. Долови развълнуван глас край себе си, подобен 
едновременно и на смях, и на ридание. Чу господаря 
си да кашля.

– Винаги съм обичал този стар негодник, но нико-
га нe съм и помислял, че може да направи това – каза 
той.

Гласът му прозвуча странно за Казан.



Глава втора

НА СЕВЕР

Настъпиха прекрасни дни за Казан. Липсваха му го-
рите и дълбокият сняг. Липсваха му всекидневното 
напрежение дa не изпуска из очи другарите си от 
впряга, джафкането по петите му, продължителното 
теглене из откритите и пустинни места. Липсваше му 
онова „куш-куш-ху-а-а“ на водача, зловещото плю-
щене на дългия двадесет стъпки камшик от черва на 
карибу. И онова скимтене и опъване зад него, което 
му напомняше, че тези, дето го следваха, бяха по мес-
тата си. Но нещо друго беше заело мястото на онова, 
което мy липсваше. То беше в стаята, във въздуха, 
навсякъде около него, дори господарят му или моми-
чето да не бяха наблизо. Където и да се намираше тя, 
той долавяше присъствието на това странно нещо, 
пропъждащо самотата. То беше уханието на тази 
жена, което го караше нежно да скимти през нощите, 
вмecтo да бъде навън и да вие под звездите. Не беше 
самотен. Една нощ, обикаляйки, Казан откри някаква 
врата и щом сутринта момичето я отвори, намери го 
свит и притиснат здраво до прага. Пресегна се, пре-
гърна го, гъстата ѝ дълга коса, разстлала се по него, 
го омайваше с прекрасния си дъх. После му постла 
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рогозка пред вратата да спи на нея. През дългите 
нощи той знаеше – тя е зад вратата – и беше доволен. 
От ден на ден започваше все по-малко да мисли за 
дивите места и все повече за нея.

Тогава започна промяната. Някакво странно бър-
зане и суетене около него, а момичето му обръщаше 
все по-малко внимание. Стана неспокоен. Душеше 
промяната във въздуха и започна да изучава лицето 
на господаря си. После дойде онази сутрин, когато 
отново му сложиха нашийника и желязната верига. 
Чак като последва господаря cи на улицата, започна 
да разбира. Изпращаха го. Изведнъж седна на задни-
те си лапи и отказа да се помръдне.

– Хайде, Казан – придумваше го мъжът. – Хайде, 
приятелю.

Toй се опъна назад и показа белите си зъби. Очак-
ваше плющенето на камшика или удар от тояга, но 
нищо подобно не се случи. Господарят му се засмя и 
го върна вкъщи. Когато излязоха отново, момичето 
беше с тях и вървеше с ръка на главата му. То го 
убеди да скочи през един голям тъмeн отвор в още 
по-тъмната кола и го примами към най-тъмния ъгъл, 
а господарят му сложи веригата. После двамата из-
лязоха, смеейки се като деца. Часове Казан лежеше 
неподвижен и настръхнал, вслушвайки се в странно-
то трополене на колелетата. Няколко пъти те спира-
ха и той чуваше гласове отвън. Най-сетне се убеди, 
че чува познат глас, опъна веригите си и започна да 
скимти. Вратата се отвори. Един човек с фенер, след-
ван от господаря му, се качи в колата. Не им обър-
на внимание, а се взираше в мрака на нощта през 
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отвора. Почти се развърза, скочи на белия сняг, но 
не видя никого там и застана неподвижен, душейки 
въздуха. Над него бяха звездите, под които беше вил 
цял живот, около нeгo горите – черни и безмълвни 
като стена. Напразно търсеше онова ухание, което 
му липсваше. И Торп дочу едва доловима нотка на 
скръб, изтръгваща се от гърлото му. Взе фенера и 
го вдигна над главата си и в същото време отпусна 
ремъка. При този сигнал в нощта се чу глас. Той дой-
де зад тях и Казан така внезапно се изви, че разхла-
бената верига се изплъзна от ръцете на мъжа. Видя 
светлината на други фенери. И още веднъж гласът:

– Ка-а-з-а-а-н!
Скочи като стрела. Торп се засмя и го последва.
– Старият пират – радваше се тoй.
Торп стигна до мястото зад фургона, осветено от 

фенepa, и намери Казан свит в краката на една жена. 
Жената нa Topп. Тя му се усмихна тържествуваща, 
излизайки от тъмнината.

– Ти спечели – смееше се той щастливо. – Залагам 
и последния си долар, ако той не прави това само за 
един глас нa света. Ти спечели. Казан, негоднико, за-
губих те.

Изведнъж лицето му стана сериозно, когато Иза-
бела спря да вземе повода.

– Той е твой, Изи. Но ти трябва да ми разрешиш 
да се грижа за нeгo, докато се уверим... Дай повода. 
Дори и сега не му се доверявам. Той е вълк. Виждал 
съм го да откъсва ръката на индианец с едно захап-
ване. Виждал съм го да прегризва гръкляна на друго 
куче с един скок. Той е разбойник – лошо куче, въ-
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