


За автора

Робърт Ървин Хауърд е роден в град Пийстър, Тек-
сас, през 1906 г. Семейството му често се местело от 
едно място на друго, докато най-накрая през 1919 г. 
не се установило трайно в градчето Крос Плейнс, чието 
население през 20-те години на миналия век наброява-
ло около 2000 души. Още докато бил ученик, Робърт 
започнал да пише и изпраща разкази на различни спи-
сания. Първата му професионална публикация е разка-
зът „Копието и зъбът“ в списанието „Weird Tales“ през 
1924 г. След като завършил училище, Хауърд работел 
последователно като секретар в нотариална кантора, 
общ работник в геологична експедиция, репортер във 
вестници, помошник в аптека, завършил и курсове по 
счетоводство. Отново започнал да пише – предимно 
хумористични разкази. През 1928 г. различни списания 
започнали да публикуват първо поредицата от разкази 
за Соломон Кан, а след това и за Кул. От 1930 г. Хауърд 
станал постоянен автор в списанията „Weird Tales“, 
„Oriental Stories“ и „Flight Stories“. Нещата вървели 
добре, редовно имал публикации, но през 1935 г. майка 
му претърпяла тежка операция, след която изпаднала в 
кома. Хауърд не успял да понесе това и през 1936 г. 
се самоубил – застрелял се в колата си. Няколко часа 
по-късно починала и майка му.

Сблъсъците с хулигани, както и целият живот в Тек-
сас в началото на 20 век, отворили очите на Хауърд за 
това, че злото и враговете са вездесъщи, и го научили да 
оценява физическата сила и насилието. Първите му раз-
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кази за престрелки, линчувания, граждански безредици и 
индиански набези развили неговите отчетливо тексаски, 
сурови възгледи за света. И по-нататък лайтмотивът на 
неговите творби е, че злото може да бъде победено само 
с твърда ръка. През последните години от живота си е 
бил обсебен от историята на Тексас и уестърните – пуб-
ликува редица разкази, посветени на епохата на пионе-
рите на Запада. Освен това Робърт Хауърд пише „мис-
тични уестърни“, детективи и приключенски разкази.

„Джентълменът от Мечешкия поток“ е роман, кой-
то е съставен от новели, написани в жанра на хумо-
ристичния уестърн и обединени от главния герой –  
непохватния ловец Брекенридж Елкинс. Романът е 
публикуван за пръв път през 1937 г. във Великобри-
тания от издателството „Хърбърт Дженкинс“. Разка-
зите са хумористични, написани на прост език, който 
пресъздава стила на говор на фермерското население 
в американския Запад – все едно са написани от някой 
необразован селяк. Историите, включени в романа, са 
свързани помежду си в хронологична последовател-
ност, която създава един цялостен разказ. Описания-
та приличат на стила на Марк Твен, О’Хенри и Джек 
Лондон и на американските народни приказки за Пол 
Банян, Пекъс Бил и шерифа Кислай Рож. Тези новели 
оказват влияние на Хенри Катнър* и неговите разкази 
за мутантите Хогбени, които се смятат за класика на 
хумористичната фантастика.

Брекенридж Елкинс е непохватен каубой и ловец, 

* Известен американски писател-фантаст. В творбите си, 
написани от името на средния син на Хогбените – простоватият 
Сонк, осмива американския начин на живот и еснафите в Сред-
ния запад през 40-те години на миналия век.
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който се отличава с необикновена физическа сила, из-
дръжливост и наивност, благодарение на които непре-
къснато попада в различни житейски ситуации. Той е 
родом от Мечешкия поток – малко селце на ловци-пла-
нинци в планинския окръг Хумболд, където живее с 
многобройните си роднини. Елкинс е точен стрелец, 
но предпочита да използва физическата си сила. По 
време на приключенията му се налага да се изправя 
срещу многобройни групи въоръжени хора и да ги по-
беждава с лекота, като при това противниците му като 
правило остават живи и се отървават само с леки рани. 
Той е влюбен в Глория Макгроу – младо момиче, едно 
от най-красивите в Мечешкия поток, но не осъзнава 
това и непрекъснато се опитва да се докаже пред нея.

Робърт Ървин Хауърд



Глава 1

Раирани ризи  
и разбити сърца

Мисля, че ако Джоуел Брекстън не беше извадил 
ножа си, докато удрях главата му в дънера на 

един бор, караницата между мен и Глория Макгроу 
можеше да се избегне и всичко щеше да приключи 
по друг начин. Татко винаги казваше, че е по-добре 
да си нямаш работа с такива разбойници, каквито 
са Брекстън, и май беше прав. В разгара на меле-
то Джим Гарфийлд изведнъж извика: Брек, пази се! 
Той има нож! – и в същия миг усетих болка като от 
ухапване. Погледнах надолу и видях, че Джоуел е 
направил голяма цепка в кожената риза и вече от-
близо се е заел с корема ми, опитвайки се с всички 
сили да стигне до неговите вътрешности.

Нямаше как, наложи ми се да пусна ушите му. 
Избих ножа от ръцете му и го хвърлих в горските 
храсталаци, след което пратих при ножа и стопани-
на му. Нямаше за какво да се притеснявам по-на-
татък, защото по пътя си той срещна едно дърво. 
Освен това изобщо не си представям как може да 
прелетиш през такъв гъсталак и да не украсиш хра-
стите с гирлянди от собствената си кожа.

По принцип съм великодушен човек, затова не 
обърнах внимание на страшните заплахи, с които 
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ме заля Джоуел, докато братята му, заедно с Джим 
Гарфийлд, измъкваха тялото му от храсталаците и го 
натопиха след това в реката, за да измият кръвта. Ях-
нах мулето си Александър и продължих пътуването 
си към дома на стария Макгроу, което бях принуден 
временно да прекъсна заради свадата с откачения 
Брекстън.

Семейство Макгроу живееше близо до Мечешкия 
поток заедно със семействата Рейнолдс и Брекстън, с 
които отношенията ми бяха обтегнати. Още откакто 
за пръв път обух панталоните си без чужда помощ се 
заглеждах по Глория Макгроу. Планините Хумболд 
се простират надалече, но в нито едно село в техните 
околности нямаше по-красива девойка от нея. Тех-
ните красавици изобщо не можеха да се сравняват с 
девойката от Мечешкия поток: в сравнение с Глория 
те плуваха като брадва, никоя, дори от моите сестри, 
не можеше да приготви толкова вкусна пържола от 
мечка, а в бягането нито жените, нито мъжете може-
ха да се сравнят с нея, освен мен, разбира се.

Докато се качвах нагоре по пътеката, която воде-
ше точно до портите на къщата на стария Макгроу, 
изведнъж видях Глория – тя тъкмо наливаше вода от 
ручея в една дървена кофа. Самата къща не се вижда-
ше оттук – тя се намираше от другата страна на боро-
вата горичка. Девойката се изправи и, обръщайки се, 
ме видя. Беше чудно хубава: със запретнати ръкави, 
голи ръце, очи с цвят на лазурно небе, а косите є, 
обсипани със златен прах, блестяха на слънцето като 
ореол.
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Приповдигнах шапката си от миеща мечка и я поз-
дравих:

– Добро утро, Глория! Как си?
– Дорестият кон на баща ми вчера ритна Джой, 

иначе всичко е наред. Още ли не си се сраснал с тво-
ето муле?

– Не, госпожице – измучах аз в отговор и, скачайки 
от мулето, бързо добавих: – Дай ми кофата, Глория!

Тя тъкмо се протегна да ми даде кофата, когато 
изведнъж се намръщи и, сочейки с пръст ризата ми, 
попита:

– Пак ли си се бил с някого?
Наложи се да си призная.
– Този път само с Джоуел Брекстън, заради дребо-

лия. Той твърдеше, че комарите на индианската тери-
тория са по-големи от тексаските.

– Ти пък откъде знаеш? Нали никога не си бил в 
Тексас?

– Какво от това? Той също никога не е бил на ин-
дианската територия. Не става дума за комарите, а за 
принципа. Моите корени са от Тексас и никой Брек-
стън не бива да се осмелява да клевети родината на 
моите предци!

Тя се позамисли и ме попита:
– Брек, не се ли биеш прекалено често? – А след 

това: Кой победи?
– Що за въпрос – отвърнах аз. – Естествено – аз! 

Винаги побеждавам, нали така?
Изглежда моята самонадеяност по някакъв начин 

я засегна.
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– Да не би да мислиш, че няма по-велик от тебе в 
Мечешкия поток?

– Ами май няма в момента – отговорих аз, – освен 
баща ми.

– Чуй ме тогава – яростно заговори тя, а очите є 
направо хвърляха мълнии. – Още не си се бил с бра-
тята ми.

– Те са ти братя, затова не ги пипам. Макар че 
имаше достатъчно поводи.

Не можеш да ги разбереш тези момичета, колкото 
и да се мъчиш. Изведнъж, без някаква причина, тя на-
стръхна като дива котка, изтръгна кофата от ръцете 
ми и кресна:

– Така, значи?! Чуй ме, Брекенридж Елкинс, какво 
ще ти кажа! Всеки един от братята ми – дори най-мал-
кият – ще те победи дори само с лявата си ръка! По-
смей само да пипнеш някой от тях дори с пръст – ще 
ти дам да разбереш! Освен това искам да ти кажа, че 
у дома ме чака един момък, който може да разкраси 
физиономията ти още преди да докоснеш ръждивата 
си пушка!

– Изобщо не претендирам за званието артилерист –  
отвърнах є аз примирително. – Хващам се на бас 
обаче, че моят братовчед Джек Гордън не отстъпва 
на твоя приятел нито по точност, нито по скорост на 
стрелба.

– Братовчед ти! – подсмихна се тя. – Нямаш пред-
става що за човек е! Той работи като каубой в ранчо-
то при Дивата река и спря да обядва при нас по пътя. 
Отиваше за нова партида говеда. Ако го беше зър-
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нал дори за миг, нямаше да се заяждаш. Какво прите-
жаваш? Едно старо муле, чифт мокасини и дрехи от 
еленска кожа!

– Дяволите да те вземат, Глория, какво си се хва-
нала за дрехите ми? Те са по-удобни от тъкЎните, за-
това ги нося!

– Ха – присмя се тя и на това. – Да беше видял мис-
тър Уилкинсън! Той за нищо на света няма да облече 
дрехи от кожи или тъкано платно. Неговите са ку-
пешки! Той е истински джентълмен. Шпорите му са 
позлатени, а кончовете на ботушите му са украсени 
със звездички! Освен това носи червена кърпа около 
врата си – казва, че е копринена. Може и така да е. 
В живота си не съм виждала по-красиво нещо! Ами 
ризата му на червени, зелени и жълти райета, бялата 
му каубойска шапка и пистолетът колт с дръжка, ук-
расена с перли! Ами конят му – истински красавец 
и сбруята му е такава, каквато ти, дръвник такъв, и 
насън не си виждал!

– Дяволите да го вземат! – възкликнах аз, защото 
също се ядосах. – Щом този твой мистър Уилкинсън 
е толкова готин, защо не се омъжиш за него?

По-добре да не си бях отварял устата! Очите є за-
мятаха мълнии и във въздуха замириса на буря.

– И ще се омъжа! – отряза ме тя. – Да не мислиш, 
че един истински джентълмен не може да ми направи 
предложение? Ще ти го докажа! Ще се омъжа за него, 
при това веднага!

И след като в гнева си изсипа кофата с вода върху 
главата ми, тя побягна нагоре по пътеката.
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– Почакай, Глория! – провикнах се след нея, но 
докато потъркам очите си и извадя от косата си дъбо-
вите трески, от нея вече и следа нямаше.

Александър също се беше скрил някъде. Вероят-
но, чувайки повишения тон на Глория, беше тръгнал 
надолу по ручея, за да не пречи на разговора. Алек-
сандър беше възпитано муле и при първите призна-
ци на надигаща се буря предпочиташе веднага да се 
оттегли, като при това запазваше невъзмутимо спо-
койствие. Настигнах го едва след около километър 
и, след като го яхнах, отново насочих копитата му 
към дома на Макгроу. Когато Глория беше в подоб-
но настроение, можеше да направи какво ли не, само 
и само да ми отмъсти, а тя много добре знаеше, че 
ще ме нарани смъртоносно, ако се омъжи за този 
каубой, да пукне дано! Тя правеше голяма грешка, 
подозирайки че я смятам за недостойна за този мъж. 
Всеки мъж, независимо какви са райетата на ризата 
му, щеше да е последен глупак, ако не се възползва-
ше дори и от най-малкия шанс да завърти главата на 
Глория Макгроу.

Когато стигнахме до боровата горичка – място-
то на последната ни караница, сърцето ми направо 
щеше да изскочи от гърдите. Струва ми се, че тя 
малко прекали, описвайки елегантността на мистър 
Уилкинсън, но пък, от друга страна, как може едно 
момиче, което е израсло в нашето забутано село, да 
не трепне при вида на трицветна риза и позлатени 
шпори? От нейните думи излизаше, че той наистина е 
богаташ, пък и красавец, отгоре на всичко. Оценявах 
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