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ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО

Ник Картър (Nick Carter) е уникален персонаж в де-
тективския жанр, ненадминат по броя на произведения-
та, в които той действа. Благодарение на масовите ти-
ражи и достъпната цена серията разкази за Ник Картър 
изиграва огромна роля за популяризирането на крими-
налния роман.

Ник Картър се появява за пръв път в разказа „Тайн-
ственото престъпление на площад Медисън“ на 18 сеп-
тември 1886 година в седмичника „Ню Йорк Уикли“. 
Разказът е написан от Джон Ръсел Коръeл (John Russill 
Coryell, 1848  – 1924). От 18 септември до 11 декември 
1886 година, в продължение на 13 седмици се печатат се-
рия детективски разкази, в които се появява младият Ник 
Картър. Поредицата излиза под псевдонима „Американ-
ският маркиз“. След нея следват още две поредици, напи-
сани от Коръeл, след което авторът се оттегля от това за-
нимание и за Ник Картър започват да пишат други автори, 
и то не само в САЩ, но и в други страни.

След Джон Р. Коръeл поредицата продължава Фредерик 
ван Ренселеър Дей (Frederik Van Rensselaer Dey, 1861  – 
1922), написал няколкостотин разказа за Ник Картър.

В настоящата серия разкази е създаден образът на съ-
вършения положителен герой, непримирим борец с прес-
тъпния свят. Ник Картър е умен, силен и привлекателен. 
Използва услугите на доброволни помощници, а по-къс-
но отваря школа за подготовка на частни детективи. Не 
е пристрастен към цигарите и алкохола. Външните чер-
ти на Ник Картър са имали голямо сходство с чертите на 



4 Американският Шерлок Холмс

Юджин Сендоу, американски силов атлет1, културист от 
началото на ХХ-ти век.

Ник Картър е представен като симпатичен и съобра-
зителен млад мъж, невисок на ръст, отлично трениран. 
Той е решителен, смел, прям и предан на делото. Нищо 
не може да разколебае вярата му в справедливостта и не-
говия патриотизъм. Той разследва престъпленията умело 
и професионално и е много добър познавач на съдебна-
та медицина. Неговият коронен номер е изкуството да се 
превъплъщава: може да се представя за китаец, франт, 
възрастна жена или търговец.

Серията от разкази за Картър се е ползвала с огромна 
популярност. Била публикувана в много страни, по нея 
са направени филми във Франция и САЩ. Много разкази 
са преработени за радиопостановки. Ник Картър, герой 
с изключителна активност и изобретателност, става лю-
бимец на милиони читатели не само в САЩ, но и в целия 
свят. Картър е и първият американски литературен детек-
тив, който се появява на киноекрана. В нямото кино той е 
представен от актьорите Андре Лиабел, Томас Кериган и 
Едмънд Лоув, а в звуковото – от Уолтър Пиджън.

Странни предмети, забравени на местопрестъплението, 
случайно изпуснати фрази, дедуктивен метод и полицейско 
разследване – в тази книга има всичко, което доставя осо-
бено удоволствие при четенето на детективски роман. То 
се допълва от особеното обаяние на епохата, когато девой-
ките са били чисти и невинни, бандитите – привлекателни и 
небръснати, а дебелите пердета на къщите – плътно спусна-
ти. И няма значение къде стават тайнствените и загадъчни 
престъпления – в градските квартали, в изоставени замъци 
или в селската провинция. Главното е кой ги разследва.

1 Юджин Сендоу (1867 – 1925) – силов атлет, автор на 
книги за трениране и тренировъчни системи, организатор на 
първото състезание по бодибилдинг. – Бел. прев.



ФОНОГРАФЪТ-СВИДЕТЕЛ

– Кой знае защо ми се струва, че все пак малко 
преувеличавате – обърна се знаменитият детектив 
Ник Картър към своя посетител – млад, изящен гос-
подин на около двайсет и пет години, твърде симпа-
тичен на вид.

Събеседниците седяха в уютния работен кабинет 
на детектива.

Гостът на Ник Картър, мистър Файърфилд, беше 
от висшето общество, последна издънка на аристо-
кратическо семейство; притежаваше голямо богат-
ство, водеше безгрижния живот на ерген и живееше в 
разкошните апартаменти на скъпия Мамонтов хотел.

– Ни най-малко – отговори той. – Напротив, сигу-
рен съм, че досега не сте имали нито веднъж такъв 
загадъчен случай, като този, във връзка с който дой-
дох при вас.

– Как да ви кажа – усмихна се Ник Картър, тръс-
кайки бавно пепелта от цигарата си, – откакто вър-
ша тази работа все пак съм видял някои неща. Но с 
тези намеци събуждате любопитството ми.

Ник Картър се усмихна снизходително, гледайки 
как се вълнува неговият посетител.

– Няма ли да е по-добре, скъпи господин Файър-
филд, да ме запознаете с подробности около това 
произшествие и да позволите на мен да преценя колко 
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особено или странно е 
то – спокойно заяви 
той. – Вече разговаря-
ме почти четвърт час! 
Добре би било да зная 
за какво става дума – 
за убийство, грабеж, 
палеж и т.н. и т.н.

– За убийство! Ис-
торията на едно прес-

тъпление, стигнала до мен по изключително стра-
нен, невероятен път! Да, повдигате рамене, мистър 
Картър, – живо продължи Файърфилд, – но ще раз-
берете моето вълнение, когато ви разкажа всичко. 
Тази злополучна тайна ме разтърси до дъното на 
душата и ме кара да си бия главата над нейното раз-
решаване. И колкото и да се старая, не мога да из-
мисля нищо.

– И все пак аз знам за този случай не повече от 
онова, което знаех в началото на нашия разговор – 
прекъсна го Ник Картър. – Ще ви помоля да ми 
разкажете най-сетне просто и ясно какво точно е 
станало.

– Ето каква е работата, мистър Картър – леко въз-
дъхна Файърфилд. – Станало е ужасно престъпление, а 
мястото не е известно. Млада девойка е била убита от 
своите роднини по най-гнусен начин, но освен Бог никой 
не знае нито личността на жертвата, нито самите убийци.

– Началото е доста интересно – съгласи се Ник 
Картър. – Продължавайте, продължавайте, работата 
започва да ми става интересна.
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– И нещо повече ще кажете, когато ме изслушате 
до края – многозначително отвърна Файърфилд.  – 
Само помислете: престъплението никога нямаше да 
бъде открито, ако гласът на самата, отдавна погре-
бана жертва, не беше разказал за станалото! Гледате 
ме недоверчиво. Може дори да се съмнявате дали ум-
ствените ми способности са нормални, но смея да ви 
уверя, че съм с всичкия си и със здрава памет, както 
и вие самият.

– Значи жертва на убийство е станала някаква де-
войка? – с делови тон прекъсна Ник Картър своя по-
сетител.

– Чух от собствените ѝ уста какъв заговор е бил 
замислен срещу нея.

– Бъдете добър да се изразявате по-ясно. Вие лич-
но ли познавахте тази девойка.

– Не. Нали ви казах, че не знам; коя е и къде се е 
намирала. Никога не съм я виждал, а същевременно 
тя със собствената си уста...

– Виж ти? Значи сте чули глас от оня свят? – про-
говори Ник Картър с оттенък на ирония. – Да не сте 
вълшебник?

– Ни най-малко! – възкликна Файърфилд. – Ако 
при вида на моето вълнение във вас възникват съм-
нения дали съм нормален, разсейте ги и ги припише-
те на сегашното ми душевно състояние. Този случай 
силно ме развълнува и цяла седмица страдам от без-
съние. Някаква непреодолима сила отново и отново 
ме караше да изслушвам тъжния разказ на нещастни-
цата и колкото по-често го правех, толкова повече ме 
вълнуваше това загадъчно произшествие.
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Научих от няколко най-обикновени фонографски 
цилиндъра1, че Наталия Делания е била убита и че 
убийството са извършили нейните роднини.

– Виж ти! – възкликна детективът.
– Слушайте по-нататък – продължи Файърфилд, 

силно развълнуван. – Преди около месец случайно 
минавах край аукционната зала на дружество „Уелс 
Фарго“. На обявата до входа беше написано, че в 
момента се провежда публичен търг на непотърсе-
ни вещи. Влязох. Без да зная защо, започнах да над-
давам за малко, невзрачно кожено куфарче, което и 
купих. Освен другите вещи, за които ще стане дума 
по-нататък, намерих в него кутия с дванадесет кар-
тонени тръби, във всяка от тях се намираше по един 
фонографски цилиндър.

– И тези цилиндри ви разказаха цялата история?
– Да! Стотина пъти прослушах думите на убитата 

и ги знам почти наизуст, но въпреки това смятам, че 
ще е по-добре да дойдете с мен в хотела, и там лично 
да се убедите, че казвам истината.

– Веднага ще дойда с вас, мистър Файърфилд – от-
говори замислено Ник Картър, – но преди това бих 
искал да ви задам още няколко въпроса.

– На вашите услуги, сър.
– Значи вие сте се сдобили преди около месец с 

1 Фонографът е един от първите уреди, служещи за за-
писване и прослушване на звук, предшественик на грамо-
фона. Звукът се записва чрез резец върху цилиндър (валяк). 
По-късно фонографският валяк е заменен с грамофонна пло-
ча поради по-лесния и по-евтин начин на производство на 
дискове вместо цилиндри. – Бел. прев. 
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куфарчето с фонографските цилиндри на търг на не-
потърсени вещи в дружество „Уелс Фарго“?

– Ако не се лъжа, днес стават точно шест седмици. 
Куфарът остана у мен две седмици, преди да купя фо-
нографа и да започна да прослушвам цилиндрите.

– Вие, разбира се, сте очаквали да чуете най-обикно-
вени неща като например валса от „Веселата вдовица“?

– Не. Като разгледах съдържанието на куфарчето, 
веднага се досетих, че валяците ще ми разкажат нещо 
необикновено. Всъщност точно затова купих фоног-
рафа.

– И онова, което чухте, ви накара да дойдете при 
мен?

– Точно така.
– Говорихте ли с някого за това дело?
– На никого не съм казал нито дума. Цилиндрите 

ми разказаха такива ужаси, че оттогава започнах да 
страня от хората. Освен вас, мистър Картър, никой 
не знае за моето откритие. Дори моят лакей не знае 
нищо. Отпращах го всеки път, когато слушах фо-
нографа, тъй като присъствието на друго лице ми се 
струваше излишно.

– Къде се пазят цилиндрите?
– В железен сейф, до леглото в спалнята ми.
Ник Картър стана.
– Всъщност исках да ви разпитам за още нещо и 

да ви помоля да опишете външния вид на куфара и 
онова, което се намира в него. Но пък и сам мога да 
разгледам всичко това, когато прослушам фоногра-
фа. Ако сте съгласни, можем веднага да се отправим 
към вас.
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– Моля. Вече освободих лакея. Никой няма да ни 
пречи и ще можете спокойно да изслушате страшната 
история, която ще ви разкаже фонографът.

* * *
След половин час Ник Картър заедно с Файърфилд 

пристигнаха в Мамонтов хотел.
– Преди да пусна фонографа, ще ви предупредя, 

че трябва да се вслушвате много внимателно – каза 
Файърфилд. – Струва ми се, че когато нещастното 
момиче е поверявало на фонографа своята мъка, 
е изпитвало ужасен страх, тъй като се е опасява-
ло, че ще я подслушват и убият. Страхувайки се 
очевидно от приближаването на врагове, тя ведна-
га, щом като е чуела някакъв подозрителен шум, 
прекъсвала своя разказ и започвала да пее някаква 
песен.

– Разбирам – отговори детективът.
Файърфилд отключи желязната каса и извади от-

там картонена кутия с цилиндрите на фонографа. 
Върна се в стаята и започна да се занимава с поста-
вения върху малка масичка фонограф.

– Купих най-добрия апарат, който можах да на-
меря – каза той. – Ще видите, че го снабдих не е с 
фуния, а ще имате удоволствието да слушате със слу-
шалки, така че никой друг да не може да подслушва.

– Добра идея – одобрително отбеляза Ник Кар-
тър. – Кажете, цилиндрите номерирани ли бяха?

– Не. Дълго се ровех и разглеждах, докато устано-
вя тяхната последователност.

– Отлично! Е, Файърфилд, започвайте.
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Ник Картър твърде бързо нагоди слуха си към 
звуците, излизащи от фонографа.

Симпатичен женски глас говореше следното:
– Трябва да разкажа една ужасна история! Тази ис-

тория е толкова заплетена, толкова неправдоподобна 
и ужасна, че сигурно никой няма да повярва на оно-
ва, което сега ще поверя на фонографа. Заклевам във 
всичко свято онзи, който чуе моя разказ, да повярва на 
думите ми! Заклевам се във Всевишния, че ще говоря 
само истината! Моля Бог онзи, който чуе моя разказ, 
да отмъсти за мен! И така, започвам: аз съм богата, 
имам и пари, и скъпоценности, и недвижимо имуще-
ство – с една дума, наричат ме богата наследница. 
Вероятно никога няма да узная колко голямо е моето 
богатство, тъй като никога повече няма да изляза на 
свобода и трябва да умра. Ужасна смърт на деветнай-
сет години, от мисълта за нея кръвта ми изстива! Каз-
ват, че съм красива, млада съм и трябва да умра, защо-
то това искат гнусни престъпници, които се стремят 
към парите ми! Но те няма да избегнат заслуженото 
наказание – Бог ще чуе молитвата ми, и тези цилинд-
ри ще попаднат в ръцете на човек, който ще накара 
убийците да съжаляват за стореното! Аз оставих вся-
ка надежда да се спася с бягство. Опитах се да избя-
гам, но не успях. Веднъж дори ми се струваше, че вече 
благополучно съм се измъкнала от моите преследвачи. 
Яздих двайсетина километра в дълбока нощ и все пак 
преследвачите ме настигнаха; сега съм заключена тук, 
в това ужасно място, откъдето е невъзможно да избя-
гам. За нещастие, дори не мога да кажа в коя местност 
се намира моят затвор, тъй като...
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Тук първият цилиндър свършваше.
Непознатата говореше бързо и неясно, но Ник 

Картър все пак разбра всичко дословно. С нетърпе-
ние очакваше да чуе разказа във втория цилиндър.

Файърфилд го монтира и отново се чу същият мек 
глас:

– Дори не знам на какво разстояние се намира мяс-
тото, където ме държат в плен, от дома ми, от който ме 
изведоха в безчувствено състояние. Негодниците ме 
приспаха с някакво наркотично средство. Казвам се 
Наталия Деланси. Не смятам за нужно да се впускам 
в подробности за моето семейно положение, тъй като 
името ми е известно на всички, които живеят в родния 
ми край. Опасявам се, че вече ме смятат за умряла или 
пък за полудяла, затворена в психиатрията. Кой знае с 
какви подли слухове са измамили обществото. Поня-
кога се чудя защо убийците ме държат още жива – та 
аз съм напълно във властта им. Но някакъв вътрешен 
глас ми казва, че те няма да се осмелят да изпълнят 
престъпното си намерение, преди да...

Тук се чу някакво пеене, очевидно предвидено да 
заблуди някого, и цилиндърът свърши.

Третият цилиндър съобщи следното:
– Страхувам се, че времето ми изтича. Всяка ми-

нута очаквам смъртната си присъда...
Пак се чу пеене, което прекъсна също толкова 

внезапно, колкото и започна. След това разказът на 
нещастното момиче продължи:

– Сигурно си е отишъл. Като че ли Рудолф под-
слушваше на вратата, но мисля, че го надхитрих. 
Рудолф, Макс и Оливета, моите собствени братя и 
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сестра, искат да ми отнемат живота. Освен това ми 
се струва, че е заинтересувано и някакво четвърто 
лице – момиче или жена, не знам. Когато братята ми 
се появиха пред мен и поискаха да ме накарат да под-
пиша онзи документ, тя стоеше на вратата отвън, но 
видях само полата ѝ.

Следващият цилиндър разказа:
– Миналата нощ около дванайсет се събудих от 

шум на стъпки в съседната гостна стая. Трябва да 
кажа, че освен спалнята отделиха за мен и втора 
стая. Не смеех да помръдна, затаих дъх и започнах 
да се вслушвам. Отначало помислих, че е настъпил 
смъртният ми час, но след известно време стъпките 
се отдалечиха, и някой внимателно затвори външна-
та врата. Те зорко ме следят. Опасявам се, че ме по-
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