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От редакцията

От смъртта на любимия за всички писател са минали 
вече повече от 90 години. Творчеството на Сър Артър 
Игнатиус Конан Дойл е изключително явление не само 
в световната, но и в българската литература. Общият 
брой на изданията и тиражите на произведенията на Ко
нан Дойл в превод на български език може да се сравни 
с броя на публикациите на английски език. Много от 
творбите му са преведени още в началото на ХХ век. – 
През 1982 година известните „дойловеди“ Л. Грин и 
Дж. М. Гибсън издават за първи път сборника „Непоз
натият Конан Дойл. (Ричард Ланселин Грин  (Richard 
Lancelyn Green, 1954–2004) – английски писател, пок
лонник и изследовател на творчеството на А. Конан 
Дойл. Той събира найголямата колекция от публика
ции, кино и видеозаписи, атрибутика и други материа
ли, свързани с Холмс; публикува повече от 200 творби 
по различни въпроси, свързани с тематиката за Холмс; 
той е водещ световен експерт в тази област и председа
тел на Холмсианското Лондонско дружество (Sherlock 
Holmes Society of London). В сборника са включени 33 
истории, изгубени по страниците на периодичния печат 
и в ранните пиратски издания. Както и да стоят нещата, 
в резултат на едва ли не детективското проучване на 
почти неизвестни писма и архиви на А. Конан Дойл се 
доказва авторството на писателя по отношение на цяла 
поредица от непознати, но изключителни творби.

В книгата са включени произведения, които до-
сега не са издавани на български език. Тук са пред
ставени различни жанрове: мистика и психологически 
трилър, приключенски и хумористични разкази.



Артър Конан Дойл
Doyle Arthur Conan

Артър Конан Дойл е роден на 22 май 1859 година в 
сърцето на Шотландия – Единбург, в семейството на 
архитек та и художник Чарлс Алтамънт Дойл. Според 
собственото му признание голяма роля в живота на пи-
сателя изиграва неговата майка – Мери Фоли. Конан 
Дойл учи в подготвителното йезуитско училище в Сто-
нихърст, но малко преди да го завърши става агностик и 
губи интерес към религията. Завършва медицинския фа-
култет на Единбургския университет и отваря частна 
клиника. Докато чака пациенти, Конан Дойл започва да 
пише малки разкази; след като един от тях е публикуван, 
творбите му стават неимоверно популярни. Повестта 
„Етюд в алено“, в която за първи път се среща легендар-
ният герой, детективът Шерлок Холмс, става за писа-
теля съдбовна. Той се обръща и към жанровете на исто-
рическия и фантастичния роман. Конан Дойл почива от 
сърдечен удар на 7 юли 1930 година в дома си в Кроубъро, 
Съсекс. Конан Дойл е не само писател, той е една много 
привлекателна личност. Благодарение на неговите клу-
бове и познанството си с него, всички писатели от онова 
време са или негови приятели или добри познати.



СРЕДНОЩЕН ГОСТ

През февруари 1891 година е публикуван разказът „Сред-
нощен гост“ (Our Midnight Visitor), чрез който се пренасяме 
на ветровит шотландски остров, където заедно с героя се 
опитваме да разгадаем тайната на един странен непознат.

1

На изток от Аран има един доста помалък остров, 
наречен Уфа. Там корабите се отбиват много рядко, 
а туристите поначало не знаят нищо за него. Тези два 
острова са разделени от пролив, наричан тук Прото
кът, широк три километра с много опасно северно те
чение. Дори в найтихо време в Протока тук и там се 
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забелязват вълни и безброй малки водовъртежи, което 
говори за много коварни подводни течения. Но когато 
задуха западният вятър и огромните талази от Атлан
тика заключат тесни пролив и се сблъскат със събра
тята си от източната страна на малкия остров, над мо
рете се вдига такова вълнение и буря, че и найстарите 
моряци клатят глави и казват, че никога не са виждали 
подобно нещо. Всеки плавателен съд, озовал се в тези 
клещи, може да се уповава само на Божията помощ.

Баща ми притежаваше една трета от Уфа, къде
то съм роден и израснал. Нашата ферма и стопан
ството ни не бяха много големи. Всеки пояк мъж 
можеше да вземе от брега някой камък и като го 
метне на три пъти, да премери дължината на на
шия парцел, чиято ширина беше също почти тол
кова. В края на тази ивица земя, където отглеж
дахме царевица и картофи, се намираше селското 
ни имение, наречено Каракюл – доста мрачна къща 
от сив камък с построен до нея краварник с чер
вени керемиди. Нататък се простираше хълмиста 
пустош, обрасла в калуна, която стигаше до двете 
древни могили, наричани Бегнасахър и Бегнафайл, 
смятани за център на острова. Стопанството ни 
включваше пасище за две крави и десетина овце 
и една рибарска лодка, оставена на котва в залива 
Каравоу. Ако рибата не стигаше до нашите брего
ве, ние се занимавахме предимно със земеделие. А 
ако годината не беше много плодородна, често ни 
спасяваше добрият улов на херинга и треска. Така 
или иначе един оправен и грижовен стопанин от 
Уфа винаги можеше да спечели и да спести горе
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долу толкова, колкото и някой фермер от голямата 
земя, тоест, от Шотландия.

Освен нашето семейство Макдоналд от Каракюл, 
на острова живееха още две семейства – Гибс от Ар
ден и Фулъртън от Коримейн. Никога не избухваха 
спорове кой е поглавен, защото никой не беше си
гурен кой е дошъл пръв по тия места. Собствеността 
на стопанствата се предаваше от поколение на по
коление по наследство. Всички ние плащахме наем 
на херцог Хамилтън и общо взето връзвахме двата 
края, като дори преуспявахме. Баща ми можа да ме 
изпрати да следвам медицина в университета в Глаз
гоу и аз следвах там цели две години. После обаче ме 
отзоваха обратно – може би от прищявка, а може и 
заради парични затруднения. Във всеки случай през 
1865 година отново се озовах на малкия остров. Бях 
получил първоначалното си университетско образо
вание и изгарях от желание да продължа да уча. До 
мен нямаше никого освен намусения и строг възрас
тен баща, защото майка ми беше починала преди ня
колко години, а братя или сестри нямах.

Младежи на нашия остров бяха двамата братя 
Джордж и Джек Гибс, но аз не исках да общувам с 
тези макар и добродушни, но ограничени и недодя
лани селски момчета, чиито интереси не се прости
раха подалеч от градинарството и риболова. Много 
повече ми допадаше Мини Фулъртън, симпатичната 
щерка на стария Фулъртън от Коримейн. Бяхме по
раснали заедно, а междувременно тя напълно естест
вено се бе превърнала в едра и пращяща от здраве 
румена девойка. А аз бях станал широкоплещест и 
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дългокрак младеж. Сигурно са ни свързвали чувства, 
потопли от обикновеното приятелство. Нейният по
голям брат държеше хлебарница в Ардросан и раз
правяха, че бизнесът му вървял доста добре. Така че 
с нея можехме да бъдем много хубава и подходяща 
двойка, но по някаква странна и необяснима причина 
баща ми беше против това да се сближим и то до та
кава степен, че категорично ми забрани да се срещам 
с Мини. Аз се смеех откровено на „повелите му“, за
щото бях доста избухлив и не се отличавах с особен 
почит към повъзрастните. Срещите ни с Мини про
дължаваха, и когато баща ми научаваше за тях, по
между ни възникваха яростни разправии, които само 
дето не стигаха до бой. Една такава свада избухна 
малко преди пролетните бури през годината, кога
то се случи описаната тук история. Излязох навън, 
тръшнах вратата, оставих стария с пламнало от гняв 
лице и треперещи от яд ръце и тръгнах натам, където 
обикновено се срещахме с Мини. Впоследствие чес
то съжалявах, че тогава не се вслушах в думите на 
баща си, но как можех да предвидя всички трагични 
събития, които ни връхлетяха малко покъсно?

Много добре си спомням този ден. Докато вървях 
по тясната пътека и яростно шибах с тоягата си ма
гарешките бодили, в главата ми се въртяха какви ли 
не мрачни мисли. От едната страна стопанството ни 
стигаше до комбърските скали, които се издигаха на 
около шестдесет метра, отвесно и направо от вода
та. Найотгоре те бяха покрити с тънък слой пръст 
с рядка трева и оттам се разкриваше великолепна 
панорамна гледка. Излегнах се на тревата, загледах 
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как вълните с бели гребени от пяна се удрят в пя
съчния бряг, и слушах как под мен ромони водата в 
комбърските пещери. Нашите места бяха разположе
ни в западната част на острова и оттук наблюдавах 
величественото Ирландско море чак до хоризонта, 
където в синкавата мъгла едва се различаваше раз
митата брегова линия на съседния малък остров. Ду
хаше хладен северозападен вятър и огромните вълни 
от Атлантика, тъмнокафяви отдолу и зелени отгоре, 
бързаха една след друга към брега и с глух тътен се 
блъскаха в основата на скалата. Някоя висока вълна 
току настигаше някоя ниска и те заедно се разбиваха 
в крайбрежните камъни, като изпращаха нагоре ви
соки стълбове от пръсти, стигащи до мястото, където 
лежах. Въздухът бе изпълнен с остър мирис на во
дорасли. По на север се виждаха камари от облаци, а 
под тях строго се извисяваше планината Гоутфъл на 
остров Аран. Морската повърхност беше чиста, ако 
не се смятаха самотния малък параход, който пухте
ше с всички сили, устремен колкото може поскоро 
да се укрие в Клайдския залив, и плаващата близо до 
брега елегантна и изящна бригантина. Тъкмо се бях 
замислил накъде ли е тръгнала, когато чух наблизо 
леки летящи стъпки. Обърнах се и видях застаналата 
до мен пламнала от бързото ходене Мини Фулъртън 
с развята кестенява коса.

– Защо си толкова ядосан днес, Арчи? – попита тя, 
веднага усетила всичко с чисто женската си интуи
ция. – Пак ли старият те нахока заради мен?

Беше странно да чувам колко сладко и приятно 
звучат от устата ѝ просторечните думи, макар баща 
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ми буквално да грачеше и да ме заливаше точно по 
същия начин. Хванахме се за ръце, седнахме на зеле
ното хълмче и ѝ разказах за сутрешното си скарване 
с него.

– Искат да ни разделят, разбираш ли – казах аз, – но 
ще видят, че ако решат да ме плашат, не са познали.

– Не си заслужава заради мен, Арчи – въздъхна в 
отговор тя. – Защото съм обикновена и неука, а ти си 
такъв един учен, а и говориш гладко, не сме си лика
прилика.

– Недей така, Мини, ти си просто чудесна! – въз
кликнах аз, като дълбоко в душата си признавах, че 
до голяма степен е права.

– Скоро вече няма да преча на никого – тъжно 
продължи тя и ме погледна право в очите. – Нощес 
чух глас. Видях призрак.

– Привидението ли?! – извиках аз.
– Ами да, това със сигурност е знак за мен. Когато 

братовчед ми Стиви умря, преди това тъкмо такова 
му се яви.

– Разкажи ми, скъпа, какво точно стана – казах аз, 
изненадан от това колко се е впечатлила.

– То няма много за разказване. Беше в дванайсет 
през нощта или може би в един. Лежа си, мисля си за 
туйонуй и гледам към прозореца. И изведнъж отвън 
започва да ме гледа едно такова страшно лице, Арчи. 
Едно знам аз – не е от нашите. Какво лице беше също 
не ми е ясно, страшно и толкоз. Зяпаше към стаята 
може би около минута. Видях само, че е мъжко лице, 
че очите му светнаха и беше долепило белия си нос 
за стъклото. Направо изстинах, идеше ми да се раз
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крещя, ама не мога. И тогава той изчезна също тол
кова бързо, както се показа, все едно го е нямало.

– Кой ли може да е бил? – попитах нетърпеливо.
– Призрак или домашен дух – с увереност отгово

ри Мини.
– Да не е бил Томи Гибс? – предположих аз.
– Не, не, със сигурност не е Томи. Беше едно тако

ва тъмно, злобно и намусено лице.
– Е, какво пък – засмях се аз. – Да се надяваме, че 

ще се отбие и при мен. Бързо ще разбера кой е и откъ
де е. Хайде стига за това, инак довечера пак ще се уп
лашиш до смърт. Нощта и бездруго ще е неспокойна.

– Да, бурна нощ за горките моряци – тъжно се съгла
си тя, като погледна прииждащите от север тъмни обла
ци и белите пенливи вълни, които се блъскаха в пясъка.

– Чакай, интересно ми е каква е ей онази лодка 
там? Ако не завие към заливите Ламлаш или Бродик, 
морето като нищо ще я изхвърли на брега.

Тя посочи изящната бригантина, която бях забеля
зал преди това. Корабът стоеше близо до брега. Еки
пажът изглежда се бе приготвил за бурята, защото 
топселът и фокът бяха прибрани.

– Хайде, студено ти е! – сепнах се найпосле.
Облаците скриха слънцето, духна остър, поривист, 

пронизващ северен вятър. Тръгнахме да се прибира
ме, и когато стигнахме до Каракюл, се разделихме. 
Мини с нежелание пое по пътеката, водеща до Кори
мейн на около километър от нашата къща. Надявах 
се баща ми да не ни е видял заедно. Той ме посрещна 
на вратата, кипнал от ярост. Лицето му пламтеше от 
яд, а в ръката си държеше пушка. Не помня дали ка
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зах вече, че независимо от възрастта си баща ми при
тежаваше невероятна физическа сила Рядко в живота 
си бях срещал подобни хора.

– Прибра ли се найпосле! – изрева той и размаха 
пушката. – Дръвник неден...

Изобщо не ми се слушаше неговият поток от „из
ящна словесност“.

– Подбирай си приказките – скастрих го аз.
– Я не ме учи, сополанко! – кресна той и замахна, 

сякаш се канеше да ме удари. – Прибирай се веднага! 
Ще излезеш, когато аз ти разреша!

– Абе я върви по дяволите! – ядно кипнах аз, след 
което старият се опита да ме удари с приклада, но 
аз го отклоних с тоягата си. За миг сякаш ме обсеби 
дяволът, идеше ми да го обсипя с найотвратителни 
ругатни, но успях да се овладея, обърнах се рязко и 
тръгнах по пътеката за Коримейн. Прекарах остатъ
ка от деня у семейство Фулъртън. Беше ми се стори
ло, че баща ми, който и бездруго имаше ужасен ха
рактер, бързо започва да се превръща в луд и то буен 
и опасен.

2

Потънал в тъжни мисли, почти не се вписвах в 
оживената компания, пък и опасявам се, че изпих 
повече уиски, отколкото трябва. Помня, че се спъ
нах в една табуретка и Мини ме погледна с изненада. 
Очите ѝ бяха пълни със сълзи, а старецът Фулъртън 
взе да хихика крадешком и веднага се закашля, за 
прикрие присмеха си. Нарочно останах на гости по
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дълго и тръгнах да се прибирам към осем и половина 
вечерта, което според разбиранията на жителите на 
острова беше много късно. Знаех, че баща ми ще е 
заспал, и ако успеех да се промъкна през прозоре
ца на стаята си, щях да си осигуря спокойна нощ без 
скандали и разправии.

Междувременно вятърът сериозно се усили, така 
че трябваше да подлагам на поривите му рамото си, 
за да не може буквално да ме отнесе от лъкатушната 
пътека за Каракюл. Изглежда още бях под въздейст
вието на алкохола, защото помня, че крещях неуве
рено някакви песни да пригласям на виещия вихър. 
Почти бях стигнал до оградата, обозначаваща грани
цата на нашето място, когато изведнъж стана нещо, 
от което веднага изтрезнях.

При нас на острова белият цвят се срещаше много 
рядко, дори хартията се смяташе за нещо скъпоценно, 
затова той веднага ми направи впечатление. Направо 
под краката ми прелетя някакъв белезникав предмет 
и се оплете в храстите прещип. Вдигнах го и за своя 
найголяма изненада открих, че е носна кърпа и то 
приятно парфюмирана. Можех напълно сигурно да 
заявя, че освен мен никой на острова не притежаваше 
нищо подобно. На такова забравено от Бога място 
като нашия малък остров всеки познаваше „гардеро
ба“ на съседа си до последната нишка. А парфюмира
на кърпа беше направо нещо нечувано! Чия ли беше 
тогава? Дали Мини наистина е права, като казва, че 
на острова се е заселил някой непознат? Тръгнах по
бавно, дълбоко замислен за намерената кърпа в ръка
та ми и за това, което Мини видяла снощи.


