
на илюстрирани AKPOBC HN N

за AECTOPN NN
NP EHCK NK

V



Приключенията 
на Том Сойер

20 000 левги под водата

Робин Худ

Робинзон Крузо

Класическа колекция

Страница 3

Страница 90

Страница 46

Страница 135



3

Робин Худ

В едно ясно пролетно утро по време на царуването на 
Хенри ІІ, осемнайсетгодишен младеж вървеше по една 

пътека в Шеруудската гора, близо до Нотингам. Беше ви-
сок и силен, с лък и колчан стрели на рамо.

Неколцина мъже бяха насядали под един дъб край пъте-
ката и пиеха от буре бира. На огъня край тях се печеше бут. 
Един от мъжете изгледа гневно младежа. Имаше рядка, за-
острена брада.

‒ Къде си тръгнал? – попита той.
‒ Към Нотингам – отвърна наперено младежът. – С кого 

имам удоволствието да разговарям?
‒ Ние сме кралските лесничеи – отвърна друг. – Търсим 

бракониери, които крадат сьомгата на краля от реката.
‒ Шерифът на Нотингам е организирал състезание по 

стрелба – сопна се младежът. – Имам намерение да спечеля.
Лесничеите прихнаха.
‒ Значи смяташ да победиш стрелците на Нотингам, а?
Младият поруменя от гняв.
‒ Обзалагам се във верния си лък, че съм по-добър стре-

лец от всички тук – ще уцеля най-едрата сърна от онова 
стадо на поляната – закани се той. Нагласи стрела и дръпна 
кордата. Стрелата изсвистя над главите на мъжете. След 
малко стадото сърни хукна, а в средата на по-
ляната остана да лежи една с щръкнала от 
хълбока ѝ стрела.
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‒ Глупако, какво направи? – извика мъжът с острата бра-
да. – Уби една от сърните на краля. Сега за залавянето ти 
ще има награда от двеста паунда.

‒ Вие ме ядосахте толкова много, че дори не помислих 
какво правя – сопна се младежът. – Вие, господине, сте 
лош човек, след като подтиквате честните хора да наруша-
ват закона.

Мъжът с брадата се изправи. Очите му горяха от ярост.
‒ Как смееш да говориш с мен по този начин? Аз съм ше-

рифът на Нотингам. С очите си видях, че извърши престъп-
ление, и ще се погрижа да си получа наградата от краля.

‒ В такъв случай, господине, вие сте измамник, защото, 
мисля, че сте убили и опекли една от сърните на краля – 
озъби се момчето и посочи бута над огъня.

Шерифът се обърна към хората си и засъска.
‒ Хванете го!
Младежът обаче се оказа твърде бърз за тях. Преди да ус-

пеят да извадят мечовете си, той се обърна и избяга.
‒ Оставете го – изсмя се шерифът на Нотин-

гам. – Ще го пипнем по-късно. Вървете в селото 
и разберете кой е. Ще бъде много забавно да пип- 
нем младия негодник. Ще съжалява той за деня, в 
който ме е нарекъл престъпник.

Колкото и да се опитваха, хората на шерифа не 
успяха да хванат младежа. Научиха обаче, че се 
казва Робин. Преди да почине, баща му бил не-
примирим враг на шерифа. Майка му също била 
мъртва.
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Робин живееше в голяма къща с богатия си чичо. Сега 
обаче, тъй като го търсеха, той беше извън закона и си 

направи таен лагер в Шеруудската гора. Всички в Нотин-
гам шепнеха развълнувано.

‒ Нарича се Робин Худ. Събрал е отряд и ограбват бога-
тите пътешественици, за да дадат парите на бедните.

‒ Слава богу, че някой се застъпва за нас, бедните – въз-
кликна втори.

‒ Дори Уил Скарлет бил с него. Беше иконом на чичо му, 
мъдър човек – добави трети.

Четвърти също заговори.
‒ Обличали се в зелени дрехи, за не може никой да ги 

забележи сред шубраците. До един били майстори с лъка, 
меча и тоягата. Робин пък имал рог. Две изсвирвания озна-
чавали да бягат, а три – да му се притекат незабавно на 
помощ.

Въпросните три изсвирвания се чуха на следващия ден в 
селата около Шеруудската гора. Робин беше сам, когато 
стигна на тесен мост. От другата страна беше застанал едър 
мъж, над два метра висок.

‒ Отстъпете, господине – провикна се Робин, – нека по-
добрият премине пръв.

‒ Тогава вие, господине, се отдръпнете – изръмжа гиган-
тът, – защото аз съм по-добрият.

‒ Пусни ме да мина, иначе ще забия една стрела 
между ребрата ти – отвърна Робин.

Робин се запознава с гигант
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‒ Говориш като страхливец – изрева гигантът, – след като 
смееш да ме заплашваш със стрела, а ясно виждаш, че имам 
само тояга.

‒ Никога досега не са ме наричали страхливец – кипна 
Робин. – Но ако искаш честен двубой, чакай само.

Влезе в близките храсти и отчупи клон. След това по-
чисти съчките и тоягата му беше готова.

‒ Сега вече сме равни – рече Робин. – Хайде, нахалнико. 
Да те видим колко струваш.

Гигантът скочи напред, също и Робин. Мостът се разкла-
ти, докато двамата замахваха един към друг с тоягите си. 
Робин се опита да халоса гиганта по гърба, но човекът се 
оказа изненадващо бърз. Сграбчи тоягата на Робин и го за-
прати в потока.

‒ Студена ли е водата? – изрева той.
‒ Топла като вана край огъня – отвърна Робин и излезе. 

Изправи се на брега и се отърси като мокра котка. – Ти на-
истина си най-добрият боец с тояга, когото съм виждал. 
Как се казваш?

‒ Викат ми Големия Джон.
‒ Не ми се струваш чак толкова голям – пошегува се Ро-

бин. – Мисля да ти казвам Малкия Джон. Какво ще кажеш 
да се присъединиш към отряда ми разбойници в Шерууд-
ската гора?

‒ За хората на Робин Худ ли говориш? – попита Малкия 
Джон.

‒ Аха – отвърна Робин. Наду рога си три пъти. – Ето ги 
и тях.

Оттогава насетне Малкия Джон стана дясната ръка на 
Робин.
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Шерифът залага капан

През следващите няколко седмици шерифът на Нотин-
гам пращаше своите хора – човек подир човек, които да 

заловят Робин. Нито един не успя, защото Робин беше хитър 
като лисица, измъкваше се умело, а местните хора го крие-
ха. Шерифът много се тревожеше, защото знаеше, че самият 
крал Хенри е научил за Робин и иска да бъде заловен.

Една сутрин шерифът съобщи на хората си:
‒ Измислих го – съвършения начин да спипаме този не-

годник. Слушайте сега...
Няколко дена по-късно Робин се връщаше към Шерууд-

ската гора след нападение.
‒ Разбрах, че шерифът е организирал състезание по 

стрелба в замъка си – съобщи той на бандата. – Наградата 
е златна стрела. Какво ще кажете – всички да пробваме да 
я спечелим?

‒ Внимавай, Робин – предупреди го един от последова-
телите му, младежът Дейвид от Донкастър. – Дочух от соб-
ственика на странноприемница „Синия глиган“ в Нотин-
гам, че било капан.

‒ Хич не ме плашат капаните – изсмя се Робин. – Ще се 
предрешим като калайджии, просяци и монаси.

Денят на състезанието бе ясен и топъл. Огромна 
тълпа се събра около замъка. Богатите и благородни-
ците насядаха по пейките, по-бедните се скупчиха 
заедно на тревата зад една ограда. Срещу мише-
ната бе вдигната огромна шатра, украсена с 
панделки. В нея се събираха стрелците. По-
вечето бяха известни, но имаше и неколци-
на от Нотингам.
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Шерифът излезе от замъка на млечнобял кон, а дамата 
му го следваше на кафяво пони. Заеха местата си на плат-
формата и тръбачът засвири. Един рицар извади свитък и 
зачете правилата.

‒ Всеки стрелец има право да стреля по мишената вед-
нъж. Десетте стрели най-близо до целта ще изстрелят по 
нови две. Тримата, които уцелят целта, ще стрелят отново. 
Онзи от тях, който уцели най-близо до центъра, е победи-
тел. Нека най-добрият победи.

Стрелците се подредиха зад черта на шейсет и пет метра 
от мишената. След всеки изстрел шерифът оглеждаше по-
падението. Така и не видя мъж в яркозелено. Нима Робин 
Худ не беше паднал в капана му?

‒ Прекалено много са хората и не се вижда добре – про-
шепна глашатаят, който отговаряше за състезанието, – ча-
кайте да останат само десетима.

Най-сетне бяха избрани десетима за следващия тур. Сред 
тях бяха осмината най-известни от района около Нотин-
гам, мъж, който твърдеше, че е от Лондон, и неугледен ста-
рец в яркочервено и превръзка на лявото око.

Нито един от непознатите не приличаше дори малко на 
Робин Худ, помисли си шерифът. Мъжът в синьо беше 
твърде висок. Мърлявият в алено имаше гъста кафява 
брада, много по-буйна, отколкото на Робин. Освен това 
изглеждаше прекалено стар и беше сляп с едното око.
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Този негодник е прекалено страхлив, за да дойде – из-
пъшка шерифът. Вече бяха останали трима – двама 

известни стрелци, приятели на шерифа, и непознатият в 
алено.

‒ И сега – провикна се глашатаят, – кой от тези трима 
забележителни мъже ще уцели центъра?

Първият стрелец уцели самия център на мишената. Вто-
рият, сър Адам, уцели точно в средата.

‒ Браво – провикна се шерифът. – Не виждам как непоз- 
натият в алено ще успее да подобри този изстрел.

Непознатият зае мястото си и опъна лъка, едното му око 
проблесна. Прицели се. Дзън! Стрелата полетя и разцепи 
стрелата на сър Адам чак до мишената.

‒ Чудо – извика сър Адам и погледна непознатия. – Прек-
ланям се пред умението ви. Никой не може да направи по-
добро попадение.

Непознатият стана победител. Шерифът се изправи на 
крака и го повика да се приближи.

Подаде му златната стрела и заговори тихо.
‒ Присъедини се към моите хора. Ако заловиш онзи не-

годник Робин Худ, ще те направя богат човек.
‒ А, не, ваша чест – отвърна старецът. – 

Не искам да служа на никой господар.
‒ Тогава изчезвай оттук, преди да те око-

ва във вериги, нагъл глупако – разсъска се 
гневно шерифът.

Победителят изненадва всички


