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За автора

ърнест Уилям Хорнунг (Ernest William Hornung),  
е третият син на Джон Питър Хорнунг (1821–1886), тър-
говец на въглища и дърва, емигрант от Унгария, и англи-
чанката Хариет Армстронг (1824–1896). Роден е на 7 
юни 1866 година в имението Кливлънд Уилас в Мартон, 
близо до Мидълсбро, и учи в Апингем скуул (Uppingham 
School) в Рутланд през годините, когато училището се ръ-
ководи от известния на времето си педагог Едуард Тринг. 
Тук той за първи път проявява литературните си способ-
ности и творбите му започват да се публикуват в учи-
лищния вестник. През 1884 година кекавото и слабичко 
момче Уили (както го наричат близките му), което носи 
очила за късогледство и страда от астма, по здравослов-
ни причини трябва да замине за две години в Австра-
лия. Той преподава, пише за Sidney Bulletin и работи в 
овцевъдните ферми. Независимо, че Хорнунг остава тук 
закратко, впечатленията му от пътуването придават осо-
бен колорит на по-нататъшната му литературна дейност.
След като от Австралия се връща в Англия, той започ-
ва да се занимава с журналистическа дейност. През 
септември 1893 година се оженва за Констанс (Кони) 
Ейми Моник Дойл (1868–1924), сестра на Артър Ко-
нан Дойл. Последният става кръстник на сина му, Ар-
тър Оскар Хорнунг, роден на 24 март 1895 година. 



Ърнест У. Хорнунг

6

Collier’s – (миньор), списанието което публикува  
разказите на Ърнест Хорнунг.
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В Лондон Хорнунг заживява в района Мерилебоун. Тук 
се запознава и се сприятелява с мнозина други бъдещи 
писатели, сред които са и Джером К. Джером, Джеймс 
Матю Бари, Хилеър Белок, Джордж Гисинг и Ръдиард 
Киплинг. Приятел е и с А.Конан Дойл, въпреки че по от-
ношение на криминалните творби двамата стоят на про-
тивоположни позиции – централен персонаж на Хорнунг 
е обирджията любител Рафълс. Още от самото начало 
критиката нарича А. Дж. Рафълс – джентълмена крадец и 
Хари Мандърс по прякор Бъни (Зайо) „пародия на Шер-
лок Холмс и доктор Уотсън“. Създадените от автора двой-
ка герои са неразделни.

Читателите до такава степен свързват Холмс и Рафълс, 
че през 1906 година излиза книгата на Д.К. Бенгс „Р. 
Холмс и Ко“, където главният герой Рафълс Холмс е син 
на детектива и внук на крадеца. Самият Конан Дойл на-
сърчава пародийното начинание на своя роднина.

Името на Рафълс става нарицателно, а образът на 
джентълмена мошеник – въплъщение на края на вик-
торианската епоха. В него се съчетават внушителността 
и презрението към закона (интересно е, че името на ге-
роя Джастис – Justice на английски означава „справед-
ливост, правосъдие“). Рафълс се върти във висшите кръ-
гове благодарение на постиженията си в крикета (той 
играе за „Английските джентълмени“), което му служи 
като прикритие за „деликатните поръчения, криещи из-
вестен риск“. Разделянето на „джентълмени“ (любители) 
и „играчи“ (професионалисти) е характерно за крикета 
и английското общество като цяло, където любителското 
отношение към нещо се отъждествява със съответната 
класа. Рафълс е любител и в играта, и в неблагодарна-
та работа с обира, както неведнъж подчертава самият 
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герой. И се ръководи не само от прозаичната жажда за 
обогатяване, но и от интереса към спорта.

Литературната критика оценява високо разказите за 
Рафълс и отбелязва изобретателността на сюжетите и из-
тънчеността на авторовия стил. Смята се, че в съвремен-
ната литература Рафълс е първият пример за антигерой. 
По-късно разказите за Рафълс неведнъж са адаптирани 
за театъра и киното; през 70-те години по техни мотиви е 
заснет известен телевизионен сериал.

Хорнунг умира от усложнения след грип на 22 март 
1921 година във френския град Сен Жан де Лю и е по-
гребан в централните градски гробища.
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МартенСКите иди1

І

В дванайсет и половина се върнах в Олбани2 като в 
последен приют за отчаяни. Сцената на моето паде-
ние не беше се променила много от мига, в който я 
оставих. Масата все още бе обсипана с игрални же-
тони, отрупана с празни чаши и препълнени пепелни-
ци. Прозорецът беше отворен, за да може стаята да 
се проветри от дима и вместо него отвън да нахлуе 
мъглата. Рафълс само бе сменил смокинга с един от 
многобройните си блейзъри. Но така изненадано пов-
дигна вежди, когато влязох, сякаш го бях вдигнал на-
право от леглото.

– Забрави ли нещо? – попита той, като ме видя на 
прага.

1 Иди Idus (лат.), от етруски език. iduare, „делят се“) в Рим-
ския календар се нарича денят в средата на месеца. Идите са 
на 15-о число през март, май, юли и октомври; през останали-
те месеци са на 13-о число. – Б.пр.

2 Олбани – прочута сграда на пл. Пикадили с 69 апартамен-
та. Една от най-елитните в Лондон. Първоначално е замислена 
като „ергенски клуб“; днес тази традиция вече не се спазва, 
но през описаното време (1890-е години) тя все още е била 
жива. Така или иначе да живее човек в Олбани е било знак, че 
е от кастата на избраните. – Б.пр.
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– Не – отговорих, най-безцеремонно се шмугнах по-
край него в стаята и се учудих на собствената си наглост.

– Нали не си дошъл за реванш? Защото се опасявам, 
че няма да мога да ти го дам сам. И аз съжалявам, че 
другите...

Бяхме застанали един срещу друг пред камината. 
Прекъснах го рязко.

– Би трябвало да си изненадан, че се връщам по това 
време и по такъв начин – казах аз. – Познаваме се съв-
сем бегло. До снощи никога не съм идвал у вас. Но в 
училище ти беше мой наставник и каза, че ме помниш. 
Това не оправдава поведението ми, разбира се, но би 
ли ме изслушал? Ще отнеме две-три минути.

Отначало така се притеснявах, че едва изричах всяка 
дума, но колкото повече говорех, толкова изразът на ли-
цето му ми вдъхваше все повече увереност, затова раз-
брах, че не съм се излъгал в преценката си.

– Разбира се, скъпи мой – каза той, – колкото минути 
искаш. Вземи си цигара и седни.

Той ми поднесе сребърната си табакера.
– Не – твърдо отговорих аз и поклатих глава, – няма 

да пуша. Нито ще седна, благодаря. И ти няма да ми 
предлагаш нито едното, нито другото, когато чуеш какво 
се каня да ти кажа.

– Нима? – учуди се той, погледна ме изпод вежди и си 
запали цигара. – Защо си толкова сигурен?

– Защото най-вероятно ще ме изгониш – тъжно 
възкликнах аз, – и ще бъдеш напълно прав! Но стига 
съм го увъртал. Знаеш, че преди малко прахосах близо 
двеста.

Той кимна.
– И съм с празни джобове.
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– Да, знам.
– Но имам чекова книжка и написах по един чек на 

всеки от вас ето тук, на тази маса.
– Е, и?
– Никой от тях не струва повече от хартийката, на коя-

то са написани, Рафълс. Вече съм надхвърлил кредита си 
в банката!

– Това сигурно е временно.
– Не. Похарчих всичко.
– Но аз съм чувал, че си доста заможен. Че си получил 

доста голяма сума пари.
– Вярно е. Преди три години. И това се превърна в 

проклятие за мен, сега нямам нищичко, нито едно пени! 
Да, бях идиот, няма и няма да има повече такъв идиот, 
какъвто бях аз... Това не ти ли стига? Защо не ме отпра-
тиш?

Но той с мрачна физиономия взе да крачи напред-
назад.

– Близките ти нищо ли не могат да направят? – попи-
та след малко.

– Слава Богу, нямам никакви роднини! – възкликнах 
аз. – Бях единствено дете в семейството. И наследих 
всичко. Утешава ме само това, че близките ми са умре-
ли и никога няма да научат какво се е случило.

Тръшнах се на един стол и скрих лицето си в шепи. 
Рафълс продължи да мери с крачки скъпия килим, който 
прекрасно хармонираше с останалата обстановка в жи-
лището му. Отмерения и мек ритъм на стъпките му не се 
промени.

– Бил си младеж с литературна дарба – след кратка 
пауза каза той, – нали преди да започнеш да издаваш 
собствените си творби, си редактирал някакво списание? 
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