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Глава 1 
ИСТОРИЯТА НА ПРЕСТЪПНИКА  

ДЖЕСИ ДЖЕЙМС

Джеси Удсън Джеймс (1847 – 1882) – член на бандата 
на Кървавия Бил Андерсън, която се занимава с грабежи 
и убийства по времето на Гражданската война в САЩ. За-
гива от куршума на своя съмишленик Робърт Форд.

Уилям Андерсън, известен с прякора Кървавия Бил, и 
неговите хора не се присъединяват към войските на юж-
няците. Те са партизани и по време на войната между Се-
вера и Юга действат самостоятелно. Веднъж, докато бан-
дата му се спасява от преследване, Кървавия Бил нарежда 
на своите хора да се обърнат с лице към преследвачите и 
да открият огън. След половин минута всичко свършва. 
Партизаните на Кървавия Бил излизат победители. За 
този резултат голяма заслуга изиграва наскоро присъе-
динилият се към отряда 17-годишен младеж – луда глава 
от Мисури. Стреляйки с двете ръце едновременно, той 
убива няколко души. Името му е Джеси Джеймс.

Сблъсъкът между партизанския отряд на Андерсън 
и северняците се случва през 1864 г., малко преди юж-
няците да претърпят окончателно поражение. Когато 
войната свършва, Джеси с брат си Франк и още няколко 
бивши партизани развяват бялото знаме и потеглят на 
север. Греховете им са опростени... Но само от хората от 
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Вашингтон, които наблюдават войната от разстояние. 
Северняците, участвали във войната, са на друго мнение. 
Отрядът на Джеймс попада в засада. Самият той е ранен в 
гърдите и успява да се спаси по чудо. Когато се завръщат 
в Мисури, братята Джеси и Франк започват да се трудят 
във фермата си. Но селският начин на живот вече не е за 

Джеси Джеймс като младеж 
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тях. А може би никога не е бил... Та нали дори по време 
на войната братята Джеймс се присъединяват не към ре-
довните войскови части, а към бандата на Кървавия Бил! 
По-късно, през 1866 г., братята събират малка банда и 
се захващат с банкови обири. Предпочитат да действат 
по два начина: традиционно и по партизански. В първия 
случай бандитите просто опират револвер в главата на 
банковия служител и искат пари. Във втория първо раз-
гонват местните хора по домовете им и едва след това 
обират банката. Освен това понякога освобождават зат-
ворниците от местния арест.

За дръзкия бандит започва да говори цяла Америка. 
Но дълго време никой не успява да го открие, камо ли да 
го уличи в извършените престъпления. Това се случва 
едва в края на 1869 г., когато бандата на Джеси напада 
банка в град Галатин в щата Мисури. Банковият служи-
тел вдига тревога веднага след като бандата напуска 
банката. Нападателите се мятат на конете, но Джеси няма 
късмет. Докато си пъха крака в стремето, конят, изпла-
шен от виковете, се впуска в бяг и го повлича 10 – 15 мет-
ра по земята. Франк се притичва да помогне на брат си и 
го освобождава от стремето, качва го отзад на коня си и 
изчезва. Обезкуражени, че са изпуснали бандитите, гала-
тинците правят единственото, което им остава – залавят 
коня. Той се оказва породист, а това си е улика (все едно 
днес ферари по поръчка). Страстта на Джеси към краси-
вите ездитни коне е пословична. Освен това местните за-
белязват, че главатарят на бандата е с липсваща фаланга 
на средния пръст на лявата ръка – Джеси по невнимание 
я прострелва, докато си чисти револвера вечерта в онзи 
паметен ден, когато отрядът на Андерсън се изплъзва от 
преследване. С две думи, Джеси е разкрит. Въпреки това 
никой нищо не успява да докаже. Липсата на фаланга не е 
улика, а за коня Джеймс казва, че отдавна са му го открад-
нали. Що се касае до свидетелите – банкови служители 
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и други, те предпочитат да се скатаят. Властите следват 
примера им.

Ако беше най-обикновен обирджия и убиец, Джеси 
никога не би се прославил из целия американски кон-
тинент. Това би било прекалено скучно. За да накараш 
хората да говорят за теб, трябва с нещо да ги поразиш. 
А в това отношение той е ненадминат. През юни 1871 г.  
Джеси Джеймс и компания (с него са брат му Франк, бра-
товчедите Коул, Джим и Джон Янгър, с които той още в 
детството си е обирал овощни и зеленчукови градини, 
Джим Къмингс, Чарли Питс и Ед Милър) отиват в Кори-
дън, щата Айова. Там, по улиците на града, те не срещат 

Джеси Джеймс (отдясно) и брат му Франк 
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жива душа. Дори в банката няма никого. Пет души оста-
ват навън, трима – братята Джеймс и Коул Янгър – вли-
зат в сградата. Там заварват само един чиновник. „Къде 
са всички?“ – пита Франк. „В църквата – отговаря чинов-
никът. – Слушат мистър Дийн.“ „Още по-добре“ – казва 
със задоволство Джеси и изважда револвера. Бандитите 
отмъкват около $45 000 (по онова време една много доб-
ра годишна заплата е от порядъка на $750), мятат скъпо-
ценния товар върху конете и потеглят към покрайнини-
те на града. Там Джеси спира колоната, скача от коня и 
отива в църквата. Застава в преддверието и вдига ръка. 
„Какво има, млади човече?“ – вежливо се обръща към него 
мистър Дийн. „Сър – казва Джеси, като провлачва думите 
и предвкусва ефекта, – някакви юнаци нахлуха в банката, 
вързаха касиера и обраха всички чекмеджета. По-добре е 
хората да побързат натам.“ Казват, че Джеси имал много 
ясни сини очи. След като е изрекъл репликата си, в тях 
трябва да се е отразила следната няма сцена: неочаквано 
загубилият дар слово проповедник мистър Дийн и ня-
колкото десетки застинали от ужас жители на Коридън. 
От вцепенението не ги изважда дори демоничният смях 
на Джеси. Смеейки се гръмогласно, той излиза от църква-
та, яхва коня и напуска града, с който се подиграл. 

Джеси се сдобива с платен информатор в железници-
те, който съобщава на престъпниците кога се подготвя за 
транспортиране поредната партида злато. След първия 
влаков обир (тогава гангстерите задигат $22 000) Джеси 
отива при машиниста и му подава изписан лист хартия с 
думите: „Предай това на журналистите“. На листа пише:

Най-дръзкият обир в историята
Тази вечер влакът, пътуващ на юг, е бил спрян до Же-

лязната скала от петима добре въоръжени мъже, кои-
то задигнали ... долара (Джеси предоставя възможност 
на репортерите сами да впишат сумата). Обирджиите 
са пристигнали на гарата няколко минути преди влака, 
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арестували са жп служителя, преместили са стрелки-
те и са спрели влака. Всички участници в обира са едри 
мъже, високи около 1,80 м. След грабежа са потеглили на 
юг. Всичките са били на красиви коне.

P.S. В този край е дяволски забавно.

Обява за награда за залавянето или убийството  
на престъпника Джеси Джеймс
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