
Джоузеф Смит Флетчър/ Ричард Кеверн/ 
Едгар Джепсън/ Робърт Юстас

СТРАХОТЕН 
ДЕТЕКТИВ 

Джек Лондон

Звезден скитник 
или 

усмирителна ризаРАЗКАЗИ 



За поръчка на книги от сайта 
www.paritetbg.com 20 % отстъпка.

Всички права са защитени. Никаква част от тази 
книга не може да бъде възпроизведена в каквато и да е 

форма  без писменото разрешение на притежателя   
на авторските права.

ISBN 978-619-153-455-5

Златният век на британските детективи – това не e 
единствено времето на Гилбърт Кийт Честъртън и Агата 
Кристи. Едгар Джепсън и Робърт Юстас стават членове 
на английския детективски клуб още през 1930 г., когато 
той е официално основан, а президентът на САЩ Томас 
Уилсън казва, че детективът на Джоузеф Флетчър е 
„най-добрият детектив“, за който някога е чел. Автори-
те, чиито произведения са включени в този сборник са 
по-малко познати, но талантът им да превръщат писане-
то на детективски истории в завладяваща интелектуална 
игра ги поставя редом до най-великите майстори в този 
жанр. Може да се каже, че тези разкази са пъзели, в кои-
то са скрити сложни загадки, а разкриването им лъкату-
ши през заплетени и завладяващи сюжети, гарнирани с 
неподражаем английски хумор. Те са от 30-те години на 
ХХ век, времето между двете световни войни – време 
тревожно, по своему безразсъдно и изпълнено с ностал-
гия, сякаш замръзнало като насекомо в кехлибар – нуж-
но е само да обърнете следващата страница, за да се 
гмурнете в този непредвидим, увлекателен и интересен 
свят.
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Джоузеф Смит Флетчър  (1863  – 1935) 

Британски журналист и писател, един от изтък-
натите автори през „Златния век на криминалната 
литература“.

Веднъж на един от криминалните романи на 
Джоузеф Флетчър („Убийство в Среден Темпъл“) 
се натъква двадесет и осмият президент на САЩ 
Томас Удроу Уилсън, който възстановява силите 
си след нервен срив. Президентът толкова харесва 
книгата, че я нарича най-доброто криминале, 
което е чел някога. Можем да си представим как 
скачат продажбите на книгите на Флетчър. Между 
другото, Удроу Уилсън е единственият президент 
на САЩ с докторска степен, така че е разбирал от 
литература.

Джоузеф Флетчър е имал две страсти – кри-
миналетата и историята на родния му Йоркшир, 
макар че и двете го хранят само докато е жив и 
не му осигуряват слава след смъртта. Той е един 
от изтъкнатите автори през „Златния век“ – уме-
нието му да заплита сюжета, вниманието му към 
подробностите и лекотата на перото, придобита 
по време на работата му в пресата, му помагат да 
си заслужи обичта на читателите. Както и Конан 
Дойл Флетчър винаги казва, че за него историята 
е любов, а криминалетата – начин да се изхранва. 
Но убийствата и кражбите изобщо не са по-малко 
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ползотворна тема от загадките на историята. Само 
за двадесет години Флетчър написва близо сто 
криминални романа и разказа. Понякога за напис-
ването на една книга му стигат само няколко сед-
мици.

Разказът „Показанията на съдията“ е характе-
рен за творчеството на Флетчър. Действието се 
развива в Лондон. Става дума за престъпление, но 
ние проследяваме не разследването, а гледането на 
делото в съда. Флетчър изучава правото и пише за 
съдебния процес с много вещина.
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ОТЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Със сутрешната поща Сидни Уълтън получава 
следното писмо:

„Уважаеми мистър Уълтън,
Разрешете ми от името на група 
поклонници на изящната словесност да Ви 
изразя голямата ни признателност за удо-
волствието, което ни достави Вашата 
новела. Рядко се среща художествена 
литературна творба, която така блес-
тящо да сочи пътя за решаване на един от 
най-сложните проблеми, каквито поня-
кога ни поставя животът.
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От чувство на искрена благодарност, а 
също от желание да стимулираме лите-
ратурната Ви дейност Ви молим да при-
емете като дар от нас приложените тук 
хиляда долара.
Едновременно с това си позволяваме да Ви 
предложим и един сюжет. Ако успеете да 
го развиете със съвършенството, каквото 
може да се очаква от Вас, ще Ви наградим 
отново и то с много по-голяма сума.
Ще Ви се обадя по телефона, за да знам 
дали може да дойда при Вас и Ви запозная 
с нашия сюжет.
От името на групата, К. Джефрайс“.

Приятно е човек да получи такова писмо. Уъл-
тън се усмихва и го прочита отново. После заравя 
пръсти в тъмнокестенявата си коса и се замисля. 
Винаги е търсил уловка в човешките действия и се 
е чудел, когато не я намира.

Но внимателно проучва писмото и не открива 
нищо подозрително, а хилядата долара с цялата им 
привлекателност са на масата пред него. Незави-
симо, че е странно, писмото е напълно коректно. 
А и читателите рядко изразяват пред автора чув-
ствата си или предлагат някой сюжет. В писмото 
не е казано коя точно новела им е харесала. Ще 
трябва да попита. Жена му ще остане доволна. 
Вчера тя замина за града. Хрумнало ѝ да се огледа 
за нова кола. Вече мразела купената миналата 
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година, не била на мода. Алис има този недостатък 
– стремежа да купува скъпи неща. Изобщо живо-
тът не изглежда чак толкова розов, когато парите
не стигат, макар че Уълтън не е мързелив. Новата
кола ще бъде третата покупка на изплащане за тази
година.

Уълтън си мисли за всичко това, докато седи 
на масата. Тя е изнесена под красивото ябълково 
дърво в градината. Лято е, времето е хубаво и човек 
може да работи на чист въздух. Двуетажната вила 
и дворът с цветни лехи и трийсетина овошки са 
заобиколени с метална  ограда. Всичко това Уъл-
тън е купил с парите от творчеството си – сценарии 
за филми, телевизионни пиеси и комикси, където 
на всеки три страници има поне по едно убийство 
или друго престъпление.

Тихо е. Въздухът е изпълнен с аромата на цветя. 
Настроението е прекрасно. Бързо на работа!

Телефонът на масата звъни.
– Ало!...
Полицейският инспектор му напомня, че в два

часа се предвижда да арестуват бандата фалшифи-
катори на пари.

– Благодаря, ще дойда навреме.
Участието в полицейските операции му дава

материал за литературната  дейност. Уълтън не е 
от плашливите и е готов за всякакви опасни изне-
нади. Да не си забрави револвера! Той отива да 
си вземе оръжието от къщата и почти на бегом се 



връща в градината. Пиши, пиши!...
Телефонът зазвънява отново.
– Ало!... Кой? Ах, мистър Джефрайс. Да, да, 

получих любезното ви писмо... Да, елате сега.
Уълтън се захваща за работа. Между лехите 

пред него води пътечката до външната врата. На 
три–четири крачки от масата, вляво от Уълтън 
зеленее посаденият покрай оградата гъст и иде-
ално подстриган жив плет с човешки бой.

Звук от затворена врата на кола и леко скръц-
ване на градинската врата. До Уълтън се прибли-
жават двама души. Те поздравяват любезно и се 
представят: Айкен, Джефрайс. Много са различни.

Айкен е с прошарена коса, продълговато лице 
с фини черти, с тънки пръсти, тих глас и мудни 
жестове. Може да е деловодител или рицар на фар-
макопеята. От време на време покашля и тъжният 
му поглед се рее някъде в пространството или е 
насочен към земята, без да се спира върху събе-
седника.

Джефрайс е с топчеста глава, очите и косата му 
са с цвят на счукан грах, има гърбав нос, дебел 
врат, набити рамене и изглежда на около тридесет 
и пет.

Тримата се настаняват около масата. След 
като отбелязва прекрасните качества на времето, 
Джефрайс минава към темата:

— Двамата с мистър Айкен сме представители 
на група лица, които основават ново издателство. 
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Ще издаваме произведения в криминалния жанр. 
Това — първо. И второ, тези произведения трябва 
да са написани по сюжети, предлагани от членовете 
на нашата група. На нас често ни хрумват инте-
ресни сюжети. Точно това ни обединява. Но никой 
от нас няма писателски талант. Ние, дори всички 
заедно, понякога се затрудняваме, дори се случва 
изобщо да не можем да финализираме някой зами-
съл, с други думи — да стигнем до развръзката. 
Работата ни често страда от опасни недостатъци...

— Как така опасни?
— Опасни... в комерсиален смисъл — отговаря 

Джефрайс.  — Никой не купува лошо написани 
книги.

Уълтън кима в знак на съгласие. Айкен въздъхва 
тежко и по лицето му се изписва мъченически 
израз. Сигурно изведнъж си е припомнил нещо 
покъртително и явно е далеч от случващото се тук. 
Джефрайс продължава:

— Тук присъстващият мистър Айкен измисли 
една история, озаглавена „Четирите врати“. Бихме 
искали да я разработите в подробности.

Уълтън свъсва вежди.
— Съавторство ли? Дума да не става! Аз не 

допускам недостатъци в сюжета!
Айкен се съживява и умолително вдига ръце.
— Да не дава Господ! Автор ще бъдете само 

вие. И ако се съгласите да напишете новелата, ще 
си получите хонорара още сега. А когато приклю-
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чите творбата, ще я обсъдим. Това ще ни отнеме не 
повече от три дни. Ако я одобрим, ще ви изплатим 
хонорара още веднъж.

— Нима? Ами ако групата не я одобри?
— В такъв случай ще може да я продадете на 

когото си поискате, без да ни връщате получения 
хонорар.

Айкен млъква. Сюжетът още не се знае, но Уъл-
тън не може да си представи сюжет, с който да 
не успее да се справи. Дори му става интересно. 
Да напише по чужд сюжет нещо, предварително 
добре платено? Предложението е изгодно, макар и 
странно. Но както знаем, на богаташите им хру-
мват какви ли не чудати неща. Както има колек-
ционери на протези, останали от самоубийци, или 
асоциация, която плаща, ако някой успее да прес-
тои два часа надолу с главата. А сега най–важното 
— пазарлъкът.

— Бих се радвал да ви бъда полезен, но сега 
работя върху един сценарий, за който ще получа 
тлъст хонорар... Може би по–нататък.

Айкен вдига към Уълтън поглед, изпълнен със 
скръб и укор.

— О, не, мистър Уълтън! Всички ние искаме 
колкото може по–скоро да прочетем и да издадем 
„Четирите врати“! Сключили сме облог. Кой от 
нас ще познае как героите от новелата ще преодо-
леят заложените в сюжета препятствията, и онези, 
които вие ще успеете да предвидите.



• 12 •

Джефрайс добавя:
— Надявам се, че ще се споразумеем за цената. 

А ако изпълните добре това... тази новела, ще 
последва ново предложение при още по–изгодни 
условия. Моля да се запознаете с обстановката, в 
която трябва да се развият събитията.

Уълтън посяга към листовете хартия и пробягва 
с очи написаното.

— Става дума за обир на кантората в един голям 
завод. Така като гледам, няма да е лесно.

— Безспорно — потвърждава Джефрайс, — 
тъкмо за разработването на темата не ни достига 
талант. Но тук са описани характерите и отноше-
нията между хората, които са свързани с финан-
совите операции. Мисля, че някои от тези хора 
или обстоятелства при известни условия може да 
спомогнат за решаването на задачата. Всичко това 
и много други неща може да определите вие с 
вашите изключителни способности.

— Между другото, в писмото си не споменавате 
за коя новела ми връчвате наградата.

— Вината е моя! — горестно възкликва Айкен. 
— Понастоящем съм обзет от такава мъка, че 
направо не съм на себе си. Но да се върнем на 
въпроса. Награден сте за новелата „Стартът на 
сянката“.

„Стартът на сянката“ ли? Тя излезе доста 
отдавна. Нищо особено. С какво може да се е харе-
сала на почитателите на изящната словесност? 
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Точно за нея си спомни Уълтън миналата седмица 
и то във връзка със съобщението във вестниците, 
че е обрана една банка в Чикаго. Обстоятелствата 
около обира му напомниха за „Старта на сянката“. 
Не беше съвсем едно към едно. В новелата имаше 
убийства, а във вестниците не се споменаваше за 
такива неща. Изобщо Уълтън веднага забрави за 
това. Но сега споменът му се напрегна като насъс-
кана хрътка.

— А за кои качества на новелата е отпусната 
наградата? Вие пишете, че тя ви е посочила пътя 
за решаването на някакви проблеми.

— О, разбира се — потвърждава Джефрайс, 
— съвсем ясно си представихме сложната опера-
тивна задача, описана там. Вие сте я решили точно 
като сте предвидили и изненадите... В новелата на 
мистър Уълтън се преплитат пророческа дарба и 
математическа точност, нали, мистър Айкен?

Айкен вдига очи с молитвен израз, което в слу-
чая означа възхищение.

— Благодаря ви — бавно изрича Уълтън. Той 
мисли напрегнато и се мъчи да обедини в общ 
извод всичките си предположения и чувства. — 
Сега  новелата ми прилича на подробно описание 
на това как се организира обир...

— Е, и? — подхваща Джефрайс. — Вие доказ-
вате, че в такъв аспект може да се напише нещо с 
висока художествена стойност!
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Сякаш случайно Уълтън проронва:
— Значи, такъв един...  аспект... може да бъде 

оценен положително не само от специалисти.  
— Той поглежда нагоре и завършва: — Дано  не 
завали. Как мислите?

Нищо в атмосферата не дава повод за подобно 
опасение. В небесната синева се топи едно самотно 
облаче, ветрецът току раздвижва листата на ябъл-
ката и живия плет.

Проучили дадената картина, гостите стигат 
до успокоителни изводи, а Уълтън — до края на 
мисълта си. Чрез намека за специалистите той се е 
надявал да смути гостите или да чуе някоя реплика, 
която да го ориентира в ситуацията. Спокойният 
тон на Джефрайс не оправдава надеждите му.

— Ако ви потрябват още някои данни за рабо-
тата върху нашия сюжет, ние ще ви ги предоста-
вим.

През годините подвизаване в литературата като 
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автор на криминални творби Уълтън добре се е 
запознал със стихията на наказателните дела. Сре-
щал се е с какви ли не съдебни процеси и техните 
герои и знае най–различни похвати и начини за 
маскиране на престъпните намерения и действия. 
Хората тук сега се представят за особняци. Вече са 
му подарили хиляда долара и обещават да платят 
още повече. Ами ако в действителност не са особ-
няци? Значи, несъмнено кроят нещо нередно. Но 
какво?

— Ще трябва да преценя доколко предложе-
нието ви ще се впише в моите планове. Дайте ми 
адресите и телефоните си и след два–три дни ще 
ви отговоря.

Джефрайс поклаща глава.
— Надявахме се, че за два–три дни ще успеете 

да напишете новелата.  След толкова време може 
да ни споходи друг сюжет. Приемете нашето пред-
ложение и хонорара и да смятаме устният си дого-
вор за сключен.

Уълтън разперва ръце. Би се радвал, но за 
жалост...

— Тогава извинявайте за безпокойството — каз-
ват в дует гостите.

На Уълтън това не му харесва. Те ще си тръгнат, 
с тях ще си идат и парите, а той няма да успее да 
разбере що за хора са.

— Преди да тръгнете, предлагам да пийнем по 
нещо разхладително.

Джефрайс става.




