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ЗА АВТОРА

Ръдиард Киплинг е роден 
през 1865 година в Бом
бай, Индия, в английско 
семейство. В течение на 
няколко години расте 
под грижите на индийски 
жени, от които научава 
езика и много индийски 
народни приказки. Впос
ледствие те му помагат 
да напише немалко сти

хотворения, разкази и знаменитата си повест „Книга 
за джунглата“.

Училищните си години Киплинг прекарва в Ан
глия, на седемнадесет се връща в Индия и седем го
дини работи като журналист във вестници. После 
продължава същата работа в Лондон, откъдето скоро 
заминава за Съединените щати. Там се жени за аме
риканка и се установява да живее на североизток в 
страната, близо до Атлантическия океан и канадския 
остров Нюфаундленд.

Тези места стават фон, на който се развива дейст
вието на другата широко известна негова повест  – 
„Смелите капитани“, издадена през 1897 година. 
Сега вие държите в ръцете си тази книга.

Авторът много години работи като журналист и 



4 РъдиаРд КиПлинг

свиква да събира и подробно да описва и найдреб
ните факти, поради което от повестите му можете да 
научите много за корабите и шхуните, риболова, оке
анските бури и морските приключения. Но още пове
че – за хората, за младите и старите. А наймного – за 
двамата смели капитани, единият от които плава по 
всякакво време на риболовен кораб заедно със сина 
си, а другият също стои пред щурвала, също команд
ва, но не кораб, а своите предприятия на сушата, съз
давайки цяла делова империя за себе си и за своя син 
и наследник.

За литературната си дейност писателят Ръдиард 
Киплинг е удостоен през 1907 година с Нобелова на
града.



ГлАВА I

Вратата на пушалнята беше отворена и през нея 
се вмъкваше мъглата на Северния Атлантически оке
ан, а големият презокеански параход се люлееше на 
вълните и надуваше сирената, за да предупреждава 
рибарската флота за приближаването си.

– Това момче на Чейн е найдосадното същество 
на борда – каза един мъж с шаячно палто и затръшна 
вратата. – Никой не го иска тук. Още е много зелено.

Белокос германец протегна ръка, за да си вземе 
сандвич, и докато дъвчеше, изсумтя:

– Знам им аз соя. В Америка с лопата да ги ринеш. 
Никаква дисциплина нямат и само с камшик можеш 
да ги вкараш в пътя.

– Аа! Боят не вреди. Но това момче е поскоро за 
съжаление – лениво се обади нюйоркчанинът, който 
се беше изтегнал върху възглавниците под влажния 
светъл илюминатор. – От дете са го помъкнали от хо
тел на хотел. Тази сутрин говорих с майка му. Тя е 
чудесна жена, но не може да се оправя с него. Сега го 
водят в Европа, за да продължи образованието си.

– Учението му още не е започнало – обади се един 
филаделфиец, който се беше свил в ъгъла. – Това 
момче получава двеста долара на месец джобни пари, 
само ми се похвали. А няма още шестнадесет години.

– Баща му е по железниците, нали? – запита герма
нецът.
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– Аха, занимава се с тях, и с мини, и с дървен мате
риал, с кораби. Старият си има една къща в Сан Диего, 
друга в Лос Анджелис, притежава половин дузина же
лезници, както и половината трупи, които се товарят по 
тихоокеанските пристанища, а жена му харчи парите – 
продължи филаделфиецът бавно. – Разправя, че Запа
дът не ѝ понасял. Заради нервите си пътува с момчето и 
се мъчи да открие с какво да го развлече, предполагам. 
Флорида, Едирондекс, Лейкууд, Хот Спрингс, Ню Йорк 
и отново по същия път. Сегазасега то е на равнището 
на чиновник във второстепенен хотел. А като се върне 
от Европа, ще бъде нещо ужасно.

– А защо баща му не се заеме с него? – попита 
гласът, излизащ от широкото шаячно палто.

– Трупа пари. Май че не иска да го безпокоят. Но 
след няколко години сам ще си осъзнае грешката. 
Жалко, защото у момчето е вложено нещо много доб
ро, само че още не се е проявило.

– Бой, само бой! – изръмжа германецът. Вратата 
се хлопна още веднъж и ниско слабо момче, може би 
петнадесетгодишно, застана на високия праг. В единия 
ъгъл на устата му висеше угарка. Бледожълтата кожа 
на лицето скриваше възрастта му, а в погледа му се че
теше смесица от нерешителност и напереност. Обле
чено беше с червено палто, къс голф, червени чорапи 
и спортни обувки. На тила му беше килната червена 
фланелена шапка. Подсвирквайки си през зъби, мом
чето огледа компанията и каза със силен и звучен глас:

– Ей, каква е гъста мъглата навън. Рибарските лод
ки са ни натракали от всички страни. Ще бъде знаме
нито, ако потопим някоя от тях, а?
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– Затвори вратата, Харви – обади се нюйоркчани
нът. – Затвори вратата и остани отвън. Нямаш работа 
тук.

– Ще посмее ли някой да ме изпъди? – отвърна 
момчето дръзко. – Вие ли платихте билета ми, госпо
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дин Мартин? И аз имам право да бъда тук, като всеки 
друг.

То грабна няколко зара от дъска за игра на дама и 
започна да ги тръска между двете си ръце.

– Хайде, господа, нали е отвратително скучно? 
Искате ли да направим един покер?

Отговор не последва. То пуфкаше цигарата си, 
клатеше крака и барабанеше по масата с мръсните 
си пръсти. След това извади пачка банкноти, като че 
имаше намерение да ги брои.

– Как се чувства майка ти сега? – запита един от 
присъстващите. – Не я видях на обед.

– Сигурно е в кабината си. Обикновено ѝ при
лошава в океана. Ще дам на стюардесата петнаде
сет долара, за да се грижи за нея. Избягвам да сли
зам долу. Не обичам да минавам покрай килера на 
домакина. А знаете ли, че аз съм за първи път в 
океана?

– Не се оправдавай, Харви.
– Кой се оправдава? Сега за първи път прекосявам 

океана, господа, и освен през първия ден не ми е при
лошавало нито веднъж. Не, сър! – Той удари с юмрук 
по масата, наплюнчи пръста си и продължи да брои 
банкнотите.

– О, ти си висококачествена машина, щом можеш 
да броиш без очила – забеляза филаделфиецът и се 
прозина. – Изобщо ще ощастливиш родината си, ако 
не вземеш навреме мерки.

– Зная. Но първо, второ и последно, аз съм аме
риканец. Ще им покажа, като стигна в Европа. Пфу! 
Изгасна ми фасът. Не мога да пуша тоя боклук, който 
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продава стюардът. Господа, някой от вас да има слу
чайно истинска турска цигара?

В този момент влезе старшият машинист, зачер
вен, усмихнат и мокър.

– Кажи, Мак – извика весело Харви. – Ще обър
нем ли някого?

– Ще минем както обикновено – беше мрачният 
отговор. – Младите, както винаги, са почтителни към 
повъзрастните, а възрастните пък се стараят да це
нят това.

Сподавено хихикане се чу от един ъгъл. Германе
цът разтвори кутия с пури и подаде една тънка черве
на пура на Харви.

– Дали ще можеш да я изпушиш, приятелче? – 
обърна се той към Харви. – Ще я опиташ ли? Вярвам, 
че ще ти хареса.

С параден жест Харви запали непривлекателния 
предмет. Струваше му се, че се разбира добре с ком
панията на повъзрастните.

– Нищо няма да ми стане – каза той, без да подози
ра, че пали нещо ужасно – пурата „Уйлинг“.

– Ще видим – додаде германецът. – Къде сме сега, 
господин Мактонал1?

– Където трябва или някъде наблизо, господин 
Шаефер – отговори машинистът. – Още тази нощ ще 
стигнем Гренд Бенк, но сега все още сме заобиколени 
от рибарската флота. От обяд досега за малко не се 
сблъскахме с три лодки и за малко не откъснахме част 
от френския кораб, който плаваше съвсем наблизо.

1 Вместо Макдоналд. – Б. пр.
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– Харесва ли ти пурата, а? – обърна се германе
цът към Харви, чиито очи се бяха напълнили със 
сълзи.

– Хубава е, с богат аромат – процеди през зъби 
Харви. – Като че ли понамалихме скоростта, а? Ще 
се измъкна навън да видя какво става.

– И аз щях да постъпя така, ако бях на твое мяс
то – рече германецът.

Като се олюляваше по мократа палуба, Харви 
стигна до найблизкия парапет. Чувстваше се много 
зле, но видя, че палубният стюард завързва столовете 
два по два, и тъй като се беше хвалил пред него, че 
никога не го хваща морска болест, гордостта го при
нуди да се върне назад към палубата на кърмата през 
втория салон, където падна по гръб. Палубата беше 
пуста и той допълзя до самия ѝ край, близо до шока1. 
Там се преви на две в слаба агония, тъй като към въз
действието на пурата „Уйлинг“ се прибави тласъкът 
на една голяма вълна и сътресението на витлото едва 
не му извади душата. Виеше му се свят, огнени искри 
танцуваха пред очите му, тялото му като че олеква
ше, краката едва го държаха на вятъра. Той припадна 
от морска болест, а следващото олюляване на кораба 
го преобърна през перилото върху гладкия гръб на 
вълната. После друга ниска сива вълна майка връх
летя от мъглата, прихвана Харви под едната си миш
ница, така да се каже, и го изтегли към подветрената 
страна. Безкрайната морска зеленина се затвори над 
Харви и той тихо заспа.

1 Част от кораба, където се поставя флагът. – Б. пр.
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Събуди го звукът на вечерната тръба, каквато 
имаше в лятното училище, което някога посещаваше 
в Едирондекс. Бавно си припомни, че беше Харви 
Чейн, потопен и мъртъв сред океана, но беше твър
де слаб, за да си спомни всичко. Непозната миризма 
изпълни ноздрите му, влажни ледени тръпки минаха 
по гърба му, а той се носеше безпомощен сред со
лената вода. Когато отвори очи, разбра, че все още 
се държи на повърхността. Вълните около него се 
издигаха като сребристи хълмове, той лежеше вър
ху купчина полумъртва риба, а отпред се движеше 
гърбом някакъв широкоплещест човек, облечен в 
синьо трико.

– Не е добре – мислеше момчето. – Мъртъв съм, 
това е съвсем сигурно, а този май се грижи за умре
лите.

Той изпъшка, човекът пред него обърна глава. По
казаха се чифт малки златни обеци, скрити в къдрава 
черна коса.

– Охо! Оправи ли се вече, а? – запита той. – Лежи 
си спокойно, после ще те подредим подобре.

С ловко движение той подкара блещукащия нос 
на лодката сред тъмното море, което я издигна цели 
двайсет стъпки, за да я спусне след това в прозрачна
та яма отвъд вълната. Но това планинско изкачване 
не прекъсна разказа на облечения в синьо.

– Добра работа свърших, че те хванах. И знаеш 
ли? Подобре, че твоят кораб не удари лодката ми. 
Как стана така, че падна във водата?

– Беше ми прилошало – каза Харви, – лошо ми 
беше и нищо не можех да направя.
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– Тъкмо в това време бях надул тръбата и твоят 
кораб се отклони малко. Тогава видях, че падаш. Е, и 
какво? Мислех, че перката ще те смели на парчета, но 
ти се понесе над водата – понесе се към мене и аз те 
улових, както се хваща голяма риба, така че този път 
няма да умреш.
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