
Част първа

1

Ана СюелАна Сюел

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА ПРИКЛЮЧЕНИЯТА 
НА „ЧЕРНИЯ НА „ЧЕРНИЯ 
КРАСАВЕЦ“КРАСАВЕЦ“



2

Приключенията на „Черния красавец“© Превод на български език и предпечатна подготовка© Превод на български език и предпечатна подготовка Паритет ООД Паритет ООДАна Сюел. ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА „ЧЕРНИЯ КРАСА-Ана Сюел. ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА „ЧЕРНИЯ КРАСА-ВЕЦ“ВЕЦ“. . Преводач: Правда Митева, стр. 224Преводач: Правда Митева, стр. 224Черният жребец с бяла звездичка на челото – „Чер-Черният жребец с бяла звездичка на челото – „Чер-ния красавец“ – разказва историята на своя живот ния красавец“ – разказва историята на своя живот и ние усещаме, че  конете са живи същества и също и ние усещаме, че  конете са живи същества и също като хората имат чувства. На страниците на книгата като хората имат чувства. На страниците на книгата главният герой живее своя дълъг живот, изпълнен с главният герой живее своя дълъг живот, изпълнен с непредсказуеми обрати и драматични събития. Изми-непредсказуеми обрати и драматични събития. Изми-навайки пътя от неразумно жребче до мъдър жребец, навайки пътя от неразумно жребче до мъдър жребец, Черния красавец се е научил да различава доброто и Черния красавец се е научил да различава доброто и злото, да бъде предан и търпелив, да цени внимание-злото, да бъде предан и търпелив, да цени внимание-то и съчувствието. Тази повест призовава читателя да то и съчувствието. Тази повест призовава читателя да се замисли за такива важни неща като милосърдието, се замисли за такива важни неща като милосърдието, добротата, уважението и любовта към ближния. След добротата, уважението и любовта към ближния. След като прочете книгата, читателят ще се научи да разби-като прочете книгата, читателят ще се научи да разби-ра конете и в същото време ще се пренесе в Англия от ра конете и в същото време ще се пренесе в Англия от средата на ХІХ век. По мотиви на тази знаменита книга средата на ХІХ век. По мотиви на тази знаменита книга е заснет многосериен игрален филм.е заснет многосериен игрален филм.  Поръчалите книги чрез сайта Поръчалите книги чрез сайта www.paritetbg.comwww.paritetbg.com  получават отстъпка 20 процента.получават отстъпка 20 процента.
Всички права са защитени. Никаква част от тази книга не може Всички права са защитени. Никаква част от тази книга не може 
да бъде възпроизведена в каквато и да е форма без писменото да бъде възпроизведена в каквато и да е форма без писменото 

разрешение на притежателя на авторските права.разрешение на притежателя на авторските права.

ISBN 978-619-153-316-9ISBN 978-619-153-316-9



Част първа

3

За авторкатаАна Сюел е родена през 1820 година в Англия. Ана Сюел е родена през 1820 година в Англия. След случайно падане на връщане от училище тя След случайно падане на връщане от училище тя остава инвалид за цял живот. Семейството ѝ има остава инвалид за цял живот. Семейството ѝ има малка ферма и момиченцето расте сред природа-малка ферма и момиченцето расте сред природа-та, заобиколено от любимите си животни. Понито, та, заобиколено от любимите си животни. Понито, което тегли двуколката на Ана – тя не може да се което тегли двуколката на Ана – тя не може да се придвижва по друг начин става неин любимец. С придвижва по друг начин става неин любимец. С времето болестта ѝ се влошава и през последни-времето болестта ѝ се влошава и през последни-те седем години на своя живот Ана Сюел дори не те седем години на своя живот Ана Сюел дори не може да държи писалка. Ала точно тогава – от 1870 може да държи писалка. Ала точно тогава – от 1870 до 1877 година, тя описва с помощта на майка си до 1877 година, тя описва с помощта на майка си патилата и радостите на Черния красавец. Благо-патилата и радостите на Черния красавец. Благо-родната ѝ цел е „да събуди любов разбирателство родната ѝ цел е „да събуди любов разбирателство 
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Приключенията на „Черния красавец“и състрадание към тези умни и предани приятели и състрадание към тези умни и предани приятели на човека – конете“. Ана Сюел очевидно я постига, на човека – конете“. Ана Сюел очевидно я постига, тъй като повече от век историята на Черния кра-тъй като повече от век историята на Черния кра-савец трогва децата по цял свят.савец трогва децата по цял свят.
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Част първа


Глава първа
Първият ми домПървото място, което добре си спомням, беше Първото място, което добре си спомням, беше обширна, хубава ливада с бистро езерце. Над него обширна, хубава ливада с бистро езерце. Над него се надвесваха сенчести дървета, а в по-дълбока-се надвесваха сенчести дървета, а в по-дълбока-та му част растяха тръстики и водни лилии. От та му част растяха тръстики и водни лилии. От едната страна на ливадата, отвъд живия плет, се едната страна на ливадата, отвъд живия плет, се виждаше изорана нива, а от другата, зад портата и виждаше изорана нива, а от другата, зад портата и съвсем близо до пътя – къщата на нашия господар. съвсем близо до пътя – къщата на нашия господар. В най-високата част на ливадата растяха ели, а в В най-високата част на ливадата растяха ели, а в ниската ромолеше поточе с надвиснали стръмни ниската ромолеше поточе с надвиснали стръмни брегове.брегове.Докато бях малък, се хранех с млякото на май-Докато бях малък, се хранех с млякото на май-ка ми, защото не можех да паса трева. Денем ти-ка ми, защото не можех да паса трева. Денем ти-чах край нея, а нощем лежахме близо един до друг. чах край нея, а нощем лежахме близо един до друг. Когато беше горещо, стояхме край езерцето в сен-Когато беше горещо, стояхме край езерцето в сен-ките на дърветата, а за по-студено време имахме ките на дърветата, а за по-студено време имахме уютен топъл обор близо до еловата горичка.уютен топъл обор близо до еловата горичка.Щом пораснах достатъчно, за да мога да паса, Щом пораснах достатъчно, за да мога да паса, майка ми започна да излиза денем на работа и да майка ми започна да излиза денем на работа и да се прибира вечер.се прибира вечер.Освен мен на ливадата имаше още шест жреб-Освен мен на ливадата имаше още шест жреб-чета, но те бяха по-големи, някои почти млади чета, но те бяха по-големи, някои почти млади коне. Обичах да тичам с тях – доставяше ми ог-коне. Обичах да тичам с тях – доставяше ми ог-
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Приключенията на „Черния красавец“ромно удоволствие. Обикаляхме поляната в галоп ромно удоволствие. Обикаляхме поляната в галоп и всеки препускаше колкото сили има. Понякога и всеки препускаше колкото сили има. Понякога играта ни ставаше доста груба, защото освен че играта ни ставаше доста груба, защото освен че препускаха, те често ритаха и хапеха.препускаха, те често ритаха и хапеха.Един ден, когато здравата се ритахме, майка Един ден, когато здравата се ритахме, майка ми изцвили да отида при нея.ми изцвили да отида при нея.– Искам много да внимаваш в това, което ще ти – Искам много да внимаваш в това, което ще ти кажа. Жребчетата, които живеят тук, са чудесни, кажа. Жребчетата, които живеят тук, са чудесни, но те са товарни коне и естествено, не са научени но те са товарни коне и естествено, не са научени на обноски. Ти си от добра порода и добро семей-на обноски. Ти си от добра порода и добро семей-ство. Името на баща ти е много известно по наши-ство. Името на баща ти е много известно по наши-те места; дядо ти две години е печелил купата на те места; дядо ти две години е печелил купата на надбягванията в Нюмаркет; баба ти бе кобила с надбягванията в Нюмаркет; баба ти бе кобила с благ нрав, а мен, мисля, никога не си ме виждал благ нрав, а мен, мисля, никога не си ме виждал да ритам и хапя. Надявам се, че ще израснеш кро-да ритам и хапя. Надявам се, че ще израснеш кро-тък и добър и няма да се научиш на лоши навици. тък и добър и няма да се научиш на лоши навици. Върши работата си съвестно, повдигай краката си Върши работата си съвестно, повдигай краката си високо, когато се движиш в тръс, никога не хапи и високо, когато се движиш в тръс, никога не хапи и не ритай, дори на игра.не ритай, дори на игра.Цял живот помних мамините съвети. Знаех, Цял живот помних мамините съвети. Знаех, че е мъдра кобила и че господарят високо я цени. че е мъдра кобила и че господарят високо я цени. Казваше се Херцогиня, но той често и викаше Лю-Казваше се Херцогиня, но той често и викаше Лю-бимка.бимка.Нашият господар бе мил и добър. Хранеше ни Нашият господар бе мил и добър. Хранеше ни и ни гледаше отлично и винаги се обръщаше към и ни гледаше отлично и винаги се обръщаше към нас с блага дума. Говореше ни така гальовно, как-нас с блага дума. Говореше ни така гальовно, как-то говореше на децата си. Всички го харесвахме, а то говореше на децата си. Всички го харесвахме, а мама много го обичаше. Видеше ли го край врата-мама много го обичаше. Видеше ли го край врата-та, тя изцвилваше от радост и се втурваше да го та, тя изцвилваше от радост и се втурваше да го посрещне. Той пък я галеше и казваше: „Е, стара посрещне. Той пък я галеше и казваше: „Е, стара приятелко, как е твоят Чернушко?“ Викаше ми приятелко, как е твоят Чернушко?“ Викаше ми така, защото косъмът ми беше черен. После ми да-така, защото косъмът ми беше черен. После ми да-ваше вкусен комат хляб, а понякога носеше и мор-ваше вкусен комат хляб, а понякога носеше и мор-
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кови за майка ми. Всички коне идваха при него, но кови за майка ми. Всички коне идваха при него, но мисля, че ние му бяхме любимци. В пазарен ден мисля, че ние му бяхме любимци. В пазарен ден винаги мама го водеше до града, впрегната в мал-винаги мама го водеше до града, впрегната в мал-ка двуколка.ка двуколка.Имаше един орач, младо момче на име Дик, Имаше един орач, младо момче на име Дик, който идваше да бере къпини до нашия жив плет. който идваше да бере къпини до нашия жив плет. Когато се наядеше до насита, започваше „да се за-Когато се наядеше до насита, започваше „да се за-бавлява с жребчетата“. Замерваше ни с камъни и бавлява с жребчетата“. Замерваше ни с камъни и пръчки, за да ни накара да тичаме в галоп. Не му пръчки, за да ни накара да тичаме в галоп. Не му обръщахме особено внимание, защото винаги мо-обръщахме особено внимание, защото винаги мо-
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Приключенията на „Черния красавец“жехме да избягаме, но от време на време някой ка-жехме да избягаме, но от време на време някой ка-мък ни удряше и нараняваше.мък ни удряше и нараняваше.Един ден Дик отново се забавляваше по този Един ден Дик отново се забавляваше по този начин, без да знае, че господарят е в съседната начин, без да знае, че господарят е в съседната нива. Той обаче го наблюдаваше. Прехвърли пле-нива. Той обаче го наблюдаваше. Прехвърли пле-та с един скок, сграбчи момчето за ръката и му та с един скок, сграбчи момчето за ръката и му зашлеви такъв шамар, че го накара да зареве от зашлеви такъв шамар, че го накара да зареве от болка и изненада. Щом видяхме господаря, ние до-болка и изненада. Щом видяхме господаря, ние до-припкахме по-близо, за да видим какво става.припкахме по-близо, за да видим какво става.– Лошо момче! – Извика той. – Лошо момче! Да – Лошо момче! – Извика той. – Лошо момче! Да преследва жребчетата! Това не ти е нито за първи, преследва жребчетата! Това не ти е нито за първи, нито за втори път, но ще бъде за последен! Ето – нито за втори път, но ще бъде за последен! Ето – вземи си парите и си отивай вкъщи! Не искам да те вземи си парите и си отивай вкъщи! Не искам да те виждам повече в моето стопанство!виждам повече в моето стопанство!И така ние никога повече не видяхме Дик. Ста-И така ние никога повече не видяхме Дик. Ста-рият Даниъл, който се грижеше за конете, беше рият Даниъл, който се грижеше за конете, беше благ като господаря ни и ние живеехме много благ като господаря ни и ние живеехме много добре.добре.
Глава втора
ЛовътПреди да навърша две години, се случи нещо, Преди да навърша две години, се случи нещо, което никога няма да забравя. Беше ранна про-което никога няма да забравя. Беше ранна про-лет. През нощта се бе появил лек скреж и над ли-лет. През нощта се бе появил лек скреж и над ли-вадите и горичките все още се стелеше мъглица. вадите и горичките все още се стелеше мъглица. Аз и останалите жребчета пасяхме в долната част Аз и останалите жребчета пасяхме в долната част на нивата, когато ни се счу, че някъде далеч лаят на нивата, когато ни се счу, че някъде далеч лаят кучета. Най-възрастният жребец повдигна глава, кучета. Най-възрастният жребец повдигна глава, наостри уши и рече: „Ето ги хрътките!“ И веднага наостри уши и рече: „Ето ги хрътките!“ И веднага препусна към горната част на нивата. Всички го препусна към горната част на нивата. Всички го последвахме и застанахме край живия плет, откъ-последвахме и застанахме край живия плет, откъ-
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дето можехме да виждаме надалеч. Мама и един дето можехме да виждаме надалеч. Мама и един стар яздитен кон на господаря също бяха застана-стар яздитен кон на господаря също бяха застана-ли наблизо и по всичко личеше, че знаеха какво ще ли наблизо и по всичко личеше, че знаеха какво ще последва.последва.– Открили са заек – каза майка ми – и ако минат – Открили са заек – каза майка ми – и ако минат оттук, ще видим преследването.оттук, ще видим преследването.Съвсем скоро кучетата се втурнаха през нивата Съвсем скоро кучетата се втурнаха през нивата с млада пшеница, която граничеше с нашата. Ни-с млада пшеница, която граничеше с нашата. Ни-кога дотогава не ги бях чувал да издават такива кога дотогава не ги бях чувал да издават такива звуци. Те не лаеха, не виеха, не джавкаха, а бясно звуци. Те не лаеха, не виеха, не джавкаха, а бясно задавено квичаха. Следваха ги няколко ездачи. Ня-задавено квичаха. Следваха ги няколко ездачи. Ня-кои от мъжете бяха облечени в зелени костюми и кои от мъжете бяха облечени в зелени костюми и всички препускаха с все сила. Старият кон жално всички препускаха с все сила. Старият кон жално изпръхтя подире им, а на нас, жребчетата, ни се изпръхтя подире им, а на нас, жребчетата, ни се прииска да препуснем покрай тях. Те обаче скоро прииска да препуснем покрай тях. Те обаче скоро се изгубиха надолу из нивята. После спряха. Куче-се изгубиха надолу из нивята. После спряха. Куче-тата млъкнаха и затичаха наоколо, забили носове тата млъкнаха и затичаха наоколо, забили носове в земята.в земята.– Изгубиха следата – каза старият кон. – Може – Изгубиха следата – каза старият кон. – Може би заекът ще се отърве.би заекът ще се отърве.– Кой заек? – попитах.– Кой заек? – попитах.– О, откъде да знам кой. Спокойно може да бъде – О, откъде да знам кой. Спокойно може да бъде и някое от нашите зайчета, дето живеят в горич-и някое от нашите зайчета, дето живеят в горич-ката. На кучетата и хората е нужен просто заек, ко-ката. На кучетата и хората е нужен просто заек, ко-гото да преследват.гото да преследват.Не след дълго хрътките отново лавнаха и с Не след дълго хрътките отново лавнаха и с пълна скорост влетяха в ливадата ни, там, където пълна скорост влетяха в ливадата ни, там, където стръмният бряг и живият плет бяха надвиснали стръмният бряг и живият плет бяха надвиснали над поточето.над поточето.– Сега ще видим заека – каза майка ми.– Сега ще видим заека – каза майка ми.В същия миг едно обезумяло от страх зайче В същия миг едно обезумяло от страх зайче профуча край нас и се насочи към горичката. По-профуча край нас и се насочи към горичката. По-явиха се и кучетата. Изкачиха брега, прескочиха явиха се и кучетата. Изкачиха брега, прескочиха 
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Приключенията на „Черния красавец“потока и се втурнаха през нивата, гонени от лов-потока и се втурнаха през нивата, гонени от лов-ците. Шест-седем мъже прелетяха с конете си над ците. Шест-седем мъже прелетяха с конете си над водата, като следваха кучетата по петите, зайчето водата, като следваха кучетата по петите, зайчето се опита да мине през плета, но той се оказа твър-се опита да мине през плета, но той се оказа твър-де гъст. Тогава рязко сви към пътя, но вече беше де гъст. Тогава рязко сви към пътя, но вече беше твърде късно. Задавените от бяс кучета го настиг-твърде късно. Задавените от бяс кучета го настиг-наха. Чу се само слаб писък и всичко свърши. А ако наха. Чу се само слаб писък и всичко свърши. А ако един от ловците не се беше приближил и разгонил един от ловците не се беше приближил и разгонил кучетата с камшика си, те щяха да разкъсат живо-кучетата с камшика си, те щяха да разкъсат живо-тинчето на парчета. Той вдигна разръфаното и ок-тинчето на парчета. Той вдигна разръфаното и ок-ървавено зайче за крака и всички господа остана-ървавено зайче за крака и всички господа остана-ха много доволни.ха много доволни.Бях така изненадан, че отначало не видях как-Бях така изненадан, че отначало не видях как-во става край потока, а когато най-сетне обърнах во става край потока, а когато най-сетне обърнах очи натам, гледката бе много тъжна. Паднали бяха очи натам, гледката бе много тъжна. Паднали бяха два чудесни коня. Първият се бореше с водата в два чудесни коня. Първият се бореше с водата в потока, а другият стенеше на тревата. Единият от потока, а другият стенеше на тревата. Единият от ездачите излизаше от водата, целият в кал, а вто-ездачите излизаше от водата, целият в кал, а вто-рият лежеше неподвижно.рият лежеше неподвижно.– Счупил си е врата – каза майка ми.– Счупил си е врата – каза майка ми.– Така му се пада – обади се старият кон.– Така му се пада – обади се старият кон.Аз мислех същото, но майка ми бе на друго мне-Аз мислех същото, но майка ми бе на друго мне-ние:ние:– Не, не бива да говорите така. И все пак, макар – Не, не бива да говорите така. И все пак, макар че съм вече стара и съм чула и видяла много, още че съм вече стара и съм чула и видяла много, още не мога да разбера защо хората толкова обичат не мога да разбера защо хората толкова обичат този спорт. Често се нараняват, осакатяват хубави този спорт. Често се нараняват, осакатяват хубави коне и съсипват нивята само заради някакъв заек, коне и съсипват нивята само заради някакъв заек, лисица или елен, които биха могли да заловят лисица или елен, които биха могли да заловят много по-лесно и по друг начин. Но ние сме само много по-лесно и по друг начин. Но ние сме само коне и не можем да ги разберем тези работи.коне и не можем да ги разберем тези работи.Докато майка ми говореше, всички наблюдавах-Докато майка ми говореше, всички наблюдавах-ме какво става край потока. Много от ездачите се ме какво става край потока. Много от ездачите се 
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бяха приближили до младежа, но моят господар, бяха приближили до младежа, но моят господар, който гледаше какво става, пръв го повдигна. Гла-който гледаше какво става, пръв го повдигна. Гла-вата на момчето падна назад, а ръцете му увисна-вата на момчето падна назад, а ръцете му увисна-ха и всички бяха много сериозни. По-късно научих, ха и всички бяха много сериозни. По-късно научих, че това бил Джордж Гордън, единственият син на че това бил Джордж Гордън, единственият син на местния земевладелец, прекрасен, висок младеж, местния земевладелец, прекрасен, висок младеж, гордост за семейството си.гордост за семейството си.След малко ездачите се пръснаха във всички След малко ездачите се пръснаха във всички посоки – към лекаря, ветеринаря, а несъмнено и посоки – към лекаря, ветеринаря, а несъмнено и към дома на земевладелеца Гордън, за да го уве-към дома на земевладелеца Гордън, за да го уве-домят. Когато мистър Бонд, ветеринарният лекар, домят. Когато мистър Бонд, ветеринарният лекар, дойде да прегледа черния кон, който стенеше на дойде да прегледа черния кон, който стенеше на земята, той го опипа и поклати глава. Единият земята, той го опипа и поклати глава. Единият крак бе счупен. Някой изтича до къщата на гос-крак бе счупен. Някой изтича до къщата на гос-подаря и се върна с пушка. Малко след това се чу подаря и се върна с пушка. Малко след това се чу силен изстрел и ужасен вик. После всичко стихна. силен изстрел и ужасен вик. После всичко стихна. Черният кон повече не помръдна.Черният кон повече не помръдна.Мама изглеждаше разстроена. Каза, че позна-Мама изглеждаше разстроена. Каза, че позна-вала коня от много години и че името му било Роб вала коня от много години и че името му било Роб Рой. Бил добър, смел кон, без никакви недостатъ-Рой. Бил добър, смел кон, без никакви недостатъ-ци. Мама повече не стъпи в онази част на нивата.ци. Мама повече не стъпи в онази част на нивата.Не минаха много дни и църковната камбана Не минаха много дни и църковната камбана заби продължително. Погледнахме през оградата заби продължително. Погледнахме през оградата и видяхме странна, дълга черна каляска, покрита и видяхме странна, дълга черна каляска, покрита с черен плат и теглена от черни коне. След нея ид-с черен плат и теглена от черни коне. След нея ид-ваше още една и още една, и още една, и всичките ваше още една и още една, и още една, и всичките бяха черни, а камбаната биеше ли, биеше. Караха бяха черни, а камбаната биеше ли, биеше. Караха младия Гордън към църковния двор, за да го по-младия Гордън към църковния двор, за да го по-гребат. Той никога повече нямаше да язди. Какво гребат. Той никога повече нямаше да язди. Какво направиха с Роб Рой, така и не разбрах, но всичко направиха с Роб Рой, така и не разбрах, но всичко стана заради едно малко зайче.стана заради едно малко зайче.



Част първа

219

Съдържание

Част първаЧаст първаГлава първа. Първият ми домГлава първа. Първият ми дом .............................................. .............................................. 55Глава втора. ЛовътГлава втора. Ловът ..................................................................... .....................................................................88Глава трета. ОбяздванетоГлава трета. Обяздването .................................................... .................................................... 1212Глава четвърта. Бъртуик паркГлава четвърта. Бъртуик парк .......................................... .......................................... 1616Глава пета. Добро началоГлава пета. Добро начало ..................................................... ..................................................... 2020Глава шеста. СвободатаГлава шеста. Свободата ......................................................... ......................................................... 2525Глава седма. РижкаГлава седма. Рижка .................................................................. .................................................................. 2727Глава осма. Рижка продължава своя разказГлава осма. Рижка продължава своя разказ ............. ............. 3232Глава девета. БързоножкоГлава девета. Бързоножко .................................................. .................................................. 3636Глава десета. Разговор в овощната градинаГлава десета. Разговор в овощната градина ............. ............. 4141Глава единадесета. Откровен разговорГлава единадесета. Откровен разговор ....................... ....................... 4747Глава дванадесета. БурятаГлава дванадесета. Бурята .................................................. .................................................. 5151Глава тринадесета. Печатът на дяволаГлава тринадесета. Печатът на дявола ........................ ........................ 5555Глава четиринадесета. Джеймс ХауардГлава четиринадесета. Джеймс Хауард ........................ ........................ 5858Глава петнадесета. Старият конярГлава петнадесета. Старият коняр ................................. ................................. 6161Глава шестнадесета. ПожарътГлава шестнадесета. Пожарът...................................................................................... 6565Глава седемнадесета. Джон Манли разказваГлава седемнадесета. Джон Манли разказва ............ ............ 7070Глава осемнадесета. Спешен случайГлава осемнадесета. Спешен случай ............................. ............................. 7575Глава деветнадесета. Само от незнаниеГлава деветнадесета. Само от незнание ...................... ...................... 8080Глава двадесета. Джо ГрийнГлава двадесета. Джо Грийн.............................................................................................. 8282Глава двадесет и първа. РаздялатаГлава двадесет и първа. Раздялата ................................ ................................ 8686
Част втораЧаст втораГлава двадесет и втора. ЪрлсхолГлава двадесет и втора. Ърлсхол ..................................... ..................................... 9090Глава двадесет и трета. Порив за свободаГлава двадесет и трета. Порив за свобода ................. ................. 9494Глава двадесет и четвърта. Лейди АнГлава двадесет и четвърта. Лейди Ан .......................... .......................... 9999Глава двадесет и пета. Рубън СмитГлава двадесет и пета. Рубън Смит .............................. ..............................106106Глава двадесет и шеста. Как свърши всичкоГлава двадесет и шеста. Как свърши всичко .......... ..........110110Глава двадесет и седма. Преуморена Глава двадесет и седма. Преуморена  и съсипана и съсипана ............................................................................. .............................................................................113113



220

Приключенията на „Черния красавец“Глава двадесет и осма. Наемният кон Глава двадесет и осма. Наемният кон  и неговите кочияши и неговите кочияши ........................................................ ........................................................116116Глава двадесет и девета. КокнитаГлава двадесет и девета. Кокнита ................................ ................................120120Глава тридесета. КрадецГлава тридесета. Крадец .................................................... ....................................................127127Глава тридесет и първа. ИзмамникГлава тридесет и първа. Измамник ............................. .............................130130
Част третаЧаст третаГлава тридесет и втора. Конски панаирГлава тридесет и втора. Конски панаир .................... ....................134134Глава тридесет и трета. Впрегнат в лондонски Глава тридесет и трета. Впрегнат в лондонски  кабриолет кабриолет .............................................................................. ..............................................................................138138Глава тридесет и четвърта. Старият боен конГлава тридесет и четвърта. Старият боен кон ...... ......142142Глава тридесет и пета. Джери БаркърГлава тридесет и пета. Джери Баркър ........................ ........................149149Глава тридесет и шеста. Неделен превозГлава тридесет и шеста. Неделен превоз ................. .................156156Глава тридесет и седма. Златното правилоГлава тридесет и седма. Златното правило ............ ............162162Глава тридесет и осма. Доли и един истински Глава тридесет и осма. Доли и един истински  джентълмен джентълмен ......................................................................... .........................................................................165165Глава тридесет и девета. Дрипавия СамГлава тридесет и девета. Дрипавия Сам ................... ...................170170Глава четиридесета. Клетата РижкаГлава четиридесета. Клетата Рижка ........................... ...........................174174Глава четиридесет и първа. МесарятГлава четиридесет и първа. Месарят .......................... ..........................176176Глава четиридесет и втора. ИзборитеГлава четиридесет и втора. Изборите ........................ ........................180180ГГлава четиридесет и трета. Приятел в нуждалава четиридесет и трета. Приятел в нужда ........ ........182182Глава четиридесет и четвърта. Глава четиридесет и четвърта.  Старият Капитан и неговият наследник Старият Капитан и неговият наследник ............. .............186186Глава четиридесет и пета. Новата година Глава четиридесет и пета. Новата година  на Джери на Джери ................................................................................ ................................................................................192192
Част четвъртаЧаст четвъртаГлава четиридесет и шеста. Джейкс и даматаГлава четиридесет и шеста. Джейкс и дамата ....... .......200200Глава четиридесет и седма. Тежки временаГлава четиридесет и седма. Тежки времена ........... ...........204204Глава четиридесет и осма. Глава четиридесет и осма.  Фермерът благодетел и внукът му Уили Фермерът благодетел и внукът му Уили ............. .............209209Глава четиридесет и девета. Глава четиридесет и девета.  Последният ми дом Последният ми дом .......................................................... ..........................................................213213


