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Холът у семейство Мейсън изглеждаше доста 
странно. От едната страна беше обзаведен мно-
го луксозно. Широките меки дивани, ниските, 
уютни фотьойли, изисканите статуетки и скъ-
пите завеси, висящи на декоративни первази от 
метални конструкции, служеха като подходяща 
рамка на красивата жена, притежателка на ця-
лото това великолепие. Младият, но богат биз-
несмен Мейсън явно беше пожалил усилия и 
средства за да задоволи всяко желание и всеки 
каприз на красивата си съпруга. И напълно ес-
тествено, защото заради него тя бе пожертвала 
толкова много неща. Най-прочутата танцьорка 
във Франция, героинята на поне десет пламен-
ни романа, тя се бе отказала от блясъка и удо-
волствията в предишния си живот, за да сподели 
съдбата на младия американец, чиито аскетични 
навици така силно контрастираха с нейните. В 
опита си да ù компенсира загубите, той се по-
стара да я обгради с целия лукс, който можеше 
да се купи с пари. Някой би си казал, не е много 
тактично да демонстрира този факт, камо ли да 
го афишира в печата, но ако не броим своеобраз-
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ните малки черти в характера му, той се държе-
ше като съпруг, който нито за миг не е преста-
вал да бъде и любовник. Дори присъствието на 
странични свидетели не му пречеше да проявява 
публично безмерната си страст.

Стаята обаче наистина беше странна. Наглед 
обикновена, но ако човек я наблюдаваше малко 
по-дълго, тя му разкриваше зловещите си осо-
бености. В нея цареше тишина, пълна тишина. 
Стъпките не се чуваха, краката стъпваха без-
шумно по скъпите меки килими. Ако имаше бо-
ричкане, дори ако нечие тяло паднеше тук, това 
щеше да стане без никакъв звук. Самата стая 
беше странно безцветна, осветена някак равно-
мерно и сякаш приглушено, а и не цялата – об-
заведена в еднакъв стил. Сякаш когато младият 
банкер е харчел хиляди за този будоар, за този 
луксозен калъф за скъпоценното си съкровище, 
той не се е съобразявал с разходите, но в един 
момент се е уплашил от внезапния риск да се 
окаже неплатежоспособен и не е докарал нещата 
докрай. В едната половина, където стаята гледа-
ше към многолюдната улица, всичко смайваше 
погледа с лукса си. А в другата, по-отдалечената 
част, стените бяха голи,  обстановката  изглежда-
ше спартанска и отразяваше по-скоро вкуса на 
изключително аскетичния мъж, отколкото вку-
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са на изнежената любителка на удоволствията. 
Може би затова тя прекарваше тук не много дъл-
го – понякога два, понякога четири часа на ден, 
но пък влезеше ли, водеше колоритен и пълно-
кръвен живот. Между стените на тази кошмар-
на стая Люсил Мейсън беше съвсем различна и 
доста по-опасна, отколкото където и да било.

Именно опасна! Кой би се усъмнил в това, 
ако видеше изящната фигура на тази жена, из-
тегната върху огромната постелка от мечешка 
кожа, метната върху дивана? Тя се подпираше на 
лакътя на дясната си ръка, полагаше фино очер-
таната си, но решителна брадичка върху китка-
та и устремяваше напред замисления поглед на 
големите си замечтани, очи, прелестни но без-
милостни, а във втренчената на неподвижност 
на този поглед се долавяше смътна и страшна 
заплаха. Тя имаше красиво лице, лице на невин-
но дете, но все пак природата го беше белязала с 
някакъв тайнствен знак и му беше придала недо-
ловим израз, който говореше, че под прелестна-
та външност се крие дявол. Неслучайно хората 
забелязваха, че кучетата бягат от нея, а децата 
се дърпат с вик, когато посяга да ги погали. Има 
инстинкти, които са по-дълбоки от нашия разум.

В онзи конкретен ден тя беше много силно 
развълнувана от нещо. Държеше в ръката си 
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писмо, което четеше и препрочиташе, свъсила 
тънките си вежди и мрачно стиснала очарова-
телните си устни. Изведнъж се стресна и сянка-
та на страх, пробягала по лицето ù, изтри от него 
коварното котешко изражение. Все още опряна 
на лакът, тя се понадигна и впери напрегнат по-
глед във врата. Внимателно се заслуша в нещо, 
което я плашеше. После върху изразителното ù 
лице грейна усмивка на облекчение. Но подир 
миг тя с израз на ужас мушна писмото в деколте-
то на роклята си. Тъкмо го скри, когато вратата 
рязко се отвори и на прага застана младият Арчи 
Мейсън, човекът, когото тя обичаше, в името на 
когото беше пожертвала европейската си слава 
и в когото сега виждаше единственото препят-
ствие към новото си, пленително приключение.

Американецът, мъж на тридесетина години, 
гладко избръснат, мургав, с атлетично телосло-
жение и безупречно ушит втален костюм, който 
подчертаваше идеалната му фигура, се спря на 
вратата. Той скръсти ръце на гърдите и с вкаме-
нено красиво лице маска, където живи бяха само 
очите, строго и изпитателно изгледа жена си. 
Тя продължаваше да лежи подпряна на лакът, 
но зениците ù бяха вперени право в неговите. 
В този безмълвен дуел на погледи имаше нещо 
кошмарно. Всеки от тях криеше и ням въпрос, 
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и очакване на съдбовен отговор. Сякаш негови-
ят питаше: „Какво си намислила?”, а нейният 
–  „Ти какво знаеш?” Накрая Мейсън се прибли-
жи, седна  върху мечешката кожа,  внимателно, с 
два пръста хвана нежното ù ушенце и я обърна с 
лице към себе си.

– Люсил – каза той, – искаш да ме отровиш, 
нали?

С ужас върху лицето и възглас на протест на 
устата тя се дръпна назад. От възбуда бе изгуби-
ла дар слово, нейната изненада и гняв се изрази-
ха в размятане на ръцете и конвулсивна гримаса 
на лицето. Тя понечи да стане, но той здраво я 
стисна за китката. И отново ù зададе въпроса, 
само че този път задълбочи ужасния му смисъл:

– Люсил, защо искаш да ме отровиш?
– Арчи, ти си полудял! Ти си полудял! – за-

дъхано продума тя. Но от последвалия отговор 
кръвта замръзна в жилите ù. Бледа като тебешир, 
с полуотворена уста, тя с нямо безсилие гледаше 
как той вади от джоба си някакъв флакон и го 
поднася към лицето ù.

– Намерих го в твоята кутия за бижута! – въз-
кликна той.

Тя на два пъти се опита да проговори, но и 
двата пъти не успя. Накрая бавно, отронвайки 
думите си една по една и с разкривени устни 

КОШМАРНАТА СТАЯ
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каза:
– Във всеки случай никога не съм го използ-

вала. Той отново бръкна в джоба си. Извади сгъ-
нат лист хартия, разтвори го и го вдигна към 
очите ù.

– Ето заключението на доктор Енгъс. Тук пи-
ше, че е разтвор на дванадесет грана1 антимон. 
Разполагам също със свидетелските показания 
на Дювал, аптекаря който продава отрова.

Лицето ù беше страшно за гледане. Тя нямаше 
какво да отговори. Не ù оставаше нищо друго, 
освен да лежи с безсилно насочен поглед в една 
точка като свирепа тигрица, паднала в капан, от 
който няма измъкване.

– Е?
Отговорът ù се изрази в жест, изпълнен с от-

чаяние и молба.
– Защо? – попита той. – Искам да знам защо! 

– Докато той говореше, погледът му падна вър-
ху ъгълчето на писмото, което се подаваше от 
деколтето ù. И той го грабна. Тя извика отчаяно, 
опита се да му го отнеме, но той я отстрани с 
едната ръка и пробяга писмото с поглед.

– Кемпбъл! – ужаси се мъжът. – Това е Кемп-
бъл.

1Аптекарска мярка за тежина, равна на около 0,06 грама - Б. пр.



15

Тя отново си върна присъствие на духа. Вече 
нямаше какво да крие. Лицето ù стана твърдо и 
решително. Очите ù мятаха мълнии.

– Да – каза тя. – Това е Кемпбъл.
– Боже мой! От всички мъже - Кемпбъл!
Той се изправи и с бърза крачка заснова из 

стаята. Кемпбъл, най-благородният човек, кого-
то познаваше; човекът, чийто живот беше обра-
зец на саможертва, мъжество и всякакви други 
достойнства, отличаващи богоизбрания! Ала и 
той бе станал жертва на тази сирена, която го е 
накарала да падне толкова ниско, че да преда-
де (ако не с реални действия, то в намерения-
та си) човека, чиято ръка е стискал приятелски. 
Невероятно! И въпреки всичко ето го, неговото 
страстно умоляващо писмо, в което той моли 
жена му да избяга с него и да сподели съдбата си 
с човек, който няма пукнат грош. Всяка дума от 
писмото говореше, че Кемпбъл поне не е замис-
лял убийството на Мейсън, което би премахнало 
всички пречки. Не, дяволският план, грижливо 
обмислен и коварен, се е родил между стените 
на това идеално жилище.

Мейсън беше човек, каквито рядко се сре-
щат, с ум на философ, с широка душа и сърце, 
изпълнено с нежно съчувствие към ближните. 
Отначало го връхлетя вълна на горчиво разо-
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