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Как започна това пътуване

ДО МОМЕНТА, КОГАТО МАЙКА МИ ми каза за Албърт, 
дори не бях подозирал, че някога са предприели опасно и 

изпълнено с приключения пътуване, за да го отведат у дома. Не 
знаех как са се оженили, нито какво ги е направило такива, как-
вито ги познавах. Не знаех и че майка ми е носела в сърцето си 
неутолима любов към някакъв мъж, който е станал известен хо-
ливудски актьор, нито че баща ми се е срещнал с него, след като 
се е преборил с мощен ураган – и то не само този в тропиците, а 
и този в душата си. От историята за Албърт научих тези и много 
други неща не само за родителите ми, но и за живота, който са 
ми дарили да изживея, за живота, който всички ние живеем дори 
когато не ни е съвсем ясно защо. 

Пътуването, на което са се отправили моите родители, е за-
почнало през 1935 година, шестата година от Голямата депресия 
в Съединените американски щати. По това време Коулуд е имал 
малко над хиляда жители, които – както моите бъдещи роди-
тели – са били младоженци, отраснали в миньорските селища. 
Всеки ден, както и бащите и дядовците им преди тях, мъжете 
ставали и тръгвали към мината на работа, където порели сурова-
та въглищна маса със своите къртачи, експлозиви, кирки и лопа-
ти, докато таваните на галериите над тях ръмжали, пропуквали 
се, понякога и пропадали. Смъртта ги спохождала доста често и 
затова всяка сутрин, когато младите мъже тръгвали за работа, а 
жените им ги изпращали, сбогуванията между мъжете и жени-
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те в това малко градче в Западна Вирджиния били белязани от 
голяма доза тъжно еднообразие. Но въпреки това, в името на 
заплатата и къщата, подсигурени от въгледобивната компания, 
тези сбогувания не преставали и мъжете се вливали в дългата 
върволица миньори, в чиито ръце се полюшвали кутиите с обя-
да, а ботушите им тъпчели калта към дълбоките тъмни подземия.

Докато мъжете им се трудели неуморно в мината, жените на 
Коулуд били натоварени със задачата да чистят от безкрайния 
прах дадените им от Компанията къщи. Влакове, натоварени с 
въглища, пухтели и ръмжали по релсите, прокарани на метри 
от къщите, и бълвали задушливи облаци от черна пепел, която 
се процеждала вътре, независимо колко плътно затворени били 
прозорците и вратите. С всяка глътка въздух жителите на Коулуд 
поглъщали праха, а когато се разхождали по улиците, го вижда-
ли как се носи като сива мъгла. Вечер, щом отпуснели уморени 
глави, прахът бухвал като гъст храсталак от възглавниците, а сут-
рин, щом отметнели одеялата, се надигал на сиви бляскащи об-
лачета. Всяка сутрин жените ставали и се борели с праха, на след-
ващата сутрин пак ставали и пак продължавали борбата веднага 
щом изпратели съпрузите си на работа да създават още прах.

Отглеждането на децата също било поверено на съпругите. 
По това време често вилнеели епидемии от скарлатина, шарка, 
грип, тиф и всякакви непознати видове треска, които отнемали 
живота и на силните, и на слабите деца. Малко семейства били 
пощадени от загубата на дете. Всекидневната несигурност за жи-
вота на съпрузите и децата си вземала своето. Само след няколко 
години онази естествена, невинна свежест на младите момичета 
от Западна Вирджиния изчезвала и на нейно място се появявала 
грубата, твърда обвивка, така обичайна за жените от миньорски-
те селища. 

Такъв бил светът, в който живеели Омър и Елзи Хикъм, мо-
ите родители, преди още да станат мои родители. Светът, който 
Омър приемал такъв, какъвто е. Светът, който Елзи мразела. 

И как иначе?
Тя все пак била прекарала известно време във Флорида. 



Въведение

ГОДИНИ СЛЕД КАТО РОДИТЕЛИТЕ МИ отнесли Албърт 
у дома, сме се появили ние – брат ми Джим и аз. Детството 

ни премина през четиридесетте и петдесетте години, когато гра-
дът вече остаряваше и дори се бяха промъкнали някои удобства 
като павирани улици и телефони. Имаше дори и телевизия и ако 
не беше тя, можеше и никога да не разбера за съществуването на 
Албърт. В деня, когато чух за него за пръв път, лежах на килим-
чето в гостната и гледах повторението на епизод от сериала на 
„Уолт Дисни“ за Дейви Крокет. Сериалът направи този пограни-
чен заселник всеобщ любимец на американците: хората, които 
го обожаваха, бяха повече дори и от почитателите на президента 
Айзенхауер. Всъщност едва ли е имало момче в Америка, което 
да не е искало да има траперска шапка като тази, която Дейви ви-
наги носеше, а и аз не правех изключение, но така и не ми купиха 
такава. Мама безпределно обичаше разните диви твари и не би 
се примирила с такава жестока глупост. 

Мама влезе в гостната точно когато Дейви и приятелят му 
Джорджи Ръсел яздеха мустангите си през гората от единия край 
на нашия двайсет и един инчов черно-бял екран чак до другия. 
Джорджи Ръсел пееше песничката за Дейви, в която се казваше, 
че той бил самият владетел на дивата погранична местност и че 
с голи ръце убил ей такава мечка още когато бил на три. Песнич-
ката беше лесна и приятна и аз, както милионите деца из цялата 
страна, я знаех наизуст, дума по дума. Мама се загледа за минутка, 
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занемяла, и после каза: „Познавам го, той ми подари Албърт.“ 
Обърна се и отиде пак в кухнята. 

Така се бях загледал в Дейви и Джорджи, че това, което мама 
каза, не можа веднага да проникне в момчешкия ми мозък. Ко-
гато почнаха рекламите, станах и тръгнах да я търся. Намерих я 
в кухнята.  

– Мамо, ти не каза ли, че познаваш някой от филма за Дейви 
Крокет? 

– Онзи, който пееше – отвърна тя небрежно, докато смело 
сипваше с лъжицата мазнина в тигана. До нея имаше голяма купа 
с каша. Ясно, значи за вечеря ще има от нейния специалитет: 
картофени кюфтета. 

– Джорджи Ръсел ли? – попитах аз. 
– Не, Бъди Ебсън. 
– Кой е Бъди Ебсън? 
– Онзи, който пееше по телевизията. Повече го бива в тан-

ците, отколкото в пеенето, ако питаш мен. Запознах се с него във 
Флорида, когато живеех при богатия ми чичо Обри. Когато се 
омъжих за баща ти, Бъди ми изпрати Албърт като сватбен пода-
рък. 

Никога не бях чувал за Бъди или Албърт, но за богатия ѝ 
чичо Обри бях слушал доста. Мама винаги добавяше прилагател-
ното „богат“ към името му, нищо че – според нейните разкази – 
загубил всичките си пари при борсовия срив през 1929 година. 
Виждал бях и снимка на богатия чичо Обри. С кръгло лице, очи, 
присвити срещу яркото слънце, облегнат на стик за голф, богати-
ят чичо Обри носеше каскет за голф, като във „Великият Гетсби“, 
и моден пуловер върху ризата, разкопчана на яката, три четвърти 
панталони и двуцветни обувки в кафяво и бяло. Зад гърба му се 
вижда малък алуминиев фургон, който явно му е служел за дом, а 
зад фургона – поизсъхнала палма. Подозирах, че на богатия чичо 
Обри не му трябваха много пари, за да бъде богат. 

Поисках да ми обясни: 
– Значи... познаваш Джорджи Ръсел, така ли? 
– Ако Бъди Ебсън е Джорджи Ръсел, да, познавам го и още 

как.



Въведение ◆ 17

Стоях срещу нея и я гледах със зейнала уста. Замалко да при-
падна. Нямах търпение да разкажа на другите момчета в Коулуд, 
че майка ми е познавала Джорджи Ръсел, та това си беше почти 
като да познаваш самия Дейви Крокет. Сто на сто ще се пукнат 
от завист! 

– Албърт остана при нас няколко години – продължи 
мама. – Тогава още живеехме в старата къща нагоре по улицата, 
срещу подстанцията. Преди да се родите вие с брат ти. 

– Кой е Албърт? – попитах аз. 
Погледът на мама за миг омекна. 
– Нима не съм ти разказвала за Албърт? 
– Не си – отвърнах, а в този момент рекламата свърши и се 

чуха изстрели на кремъклиите. Дейви Крокет пак беше яхнал 
коня. Нададох ухо към гостната. 

Като видя, че повече ме влече телевизорът, мама махна с ръка 
да ме отпрати. 

– Ще ти разкажа по-късно. И без това е малко сложно. Баща 
ти и аз... добре де, отнесохме го у дома му. Той беше алигатор. 

Не може да бъде! Алигатор ли? Понечих да разпитам по-
подробно, но тя поклати глава.  

– По-късно – каза и отново се зае с картофените кюфтенца, 
а аз се върнах при Дейви Крокет. 

Годините минаваха и както беше обещала, мама ми разказва-
ше как са отвели Албърт у дома му. Понякога дори караше татко 
да разкаже своята версия. Слушах разказите, които те ми подна-
сяха, обикновено без да се съобразяват с хронологичния им ред, 
а понякога ги повтаряха, но по различен начин, и така случките 
прераснаха в една кипяща от живот, но напълно несвързана и 
определено митична история за млади мъж и жена, които заедно 
със своя необикновен алигатор (а незнайно защо – и един петел) 
са преживели най-вълнуващото си приключение, докато са пъ-
тували на юг, далеч отвъд онова, което в моите представи беше 
златното слънце на пейзажистите и сребристата луна на поетите. 

След като баща ми отиде да управлява небесните мини, а 
мама го последва, за да обясни на Господ как да се оправи с ос-
таналите Му дела, един тихичък, но настоятелен глас в главата 
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ми непрестанно ме увещаваше да запиша историята на тяхното 
пътуване. Когато най-сетне отдадох дължимото на това шептящо 
гласче и започнах да събирам парченцата, разбрах защо. Точно 
като прелестен цвят, който се разлиства, за да посрещне зора-
та, цъфна и скритата в историята истина. Разказът за това как 
родителите ми са върнали Албърт у дома се оказа много повече 
от няколкото интригуващи случки по време на младоженческо 
приключение. Когато отделните части се навързаха и наредиха 
по местата си, те се превърнаха в свидетелство за най-великия и 
може би единствения истински дар от небесата: онова странно 
и възхитително чувство, което ние така безотговорно наричаме 
„любов“. 

ОМЪР ХИКЪМ
(младши) 



ПЪРВИ ЕТАП

Как започна това пътуване 





1

ЩОМ ЕЛЗИ ИЗЛЕЗЕ ОТ КЪЩАТА, за да разбере защо 
съп ругът ѝ крещи името ѝ, тя видя Албърт, който лежеше 

по гръб на тревата, разперил малките си крачета и изопнал назад 
глава. Беше сигурна, че му се е случило нещо ужасно, но когато 
алигаторът ѝ вдигна глава и ѝ се усмихна, се успокои, че е добре. 
Завладя я силно, видимо облекчение. Та тя всъщност обичаше 
Албърт повече от почти всичко на света. Коленичи и го почеса 
по коремчето, а той – доволен – размаха лапи и я дари с най-озъ-
бената си усмивка. 

Албърт, който беше едва на две години и нещо, вече беше 
над метър и двайсет, а това, според книгата за алигаторите, която 
Елзи беше прочела, било твърде много за неговата възраст. Беше 
покрит с изключително красиви лъскави люспи с цвят на мас-
лина, с жълти резки отстрани, които, според книгата, с времето 
щели да изчезнат. По целия му гръб, чак до опашката, се дипле-
ха островръхи хребетчета, а коремът му беше кремав и гладък. 
Изразителните му очи не бяха с цвят на злато, но нощем грееха 
с пленителна червена светлина. Физиономията му беше доста 
стряскаща с тези ноздри, разположени симетрично отгоре на 
муцуната му, съвсем на върха, та да може да диша, докато си по-
чива във водата, и с тази умилителна обратна захапка, която раз-
криваше редовете от искрящо бели зъби. Той беше, поне според 
Елзи, може би най-красивият алигатор, който някога се е раждал 
под слънцето. 
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А освен това Албърт беше и умен. Толкова умен, че вървеше 
из къщата след Елзи като кученце, а когато тя сядаше, той про-
пълзяваше в скута ѝ и се оставяше да го гали като домашна кот-
ка. Това беше чудесно, защото Елзи вече не можеше да има нито 
котка, нито куче заради склонността на Албърт да им устройва 
засади от скривалището си под леглото или в малкия басейн, кой-
то бащата на Елзи му беше направил. Албърт всъщност никога не 
беше изял нито куче, нито котка, но нерядко е бил на косъм и това 
беше достатъчно и за двата вида да обявят къщата и двора на се-
мейство Хикъм за забранена територия поне за идното столетие. 

След като се усмихна на „малкото ѝ момче“, както обичаше 
да го нарича, Елзи забеляза съпруга си, който вече беше спрял да 
вика и просто я гледаше с изражение, което тя разчете като ня-
как разярено. Нямаше начин да не забележи също, че облеклото 
му е твърде необичайно и именно то я накара да попита: 

– Омър, къде са ти панталоните? 
Омър не отговори директно на въпроса ѝ. Но каза нещо 

друго: 
– Или аз, или този алигатор. – После го повтори, но този 

път някак басово и бавно: – Аз... или... този... алигатор. 
Елзи въздъхна: 
– Какво се е случило? 
– Седях си на тоалетната и си вършех работата, а твоят али-

гатор изскочи от банята и захапа панталоните ми. Ако не бях се 
измъкнал от тях и не бях избягал, със сигурност щеше да ме убие.  

– Мисля, че ако Албърт искаше да те убие, отдавна щеше да 
го е направил. Какво искаш от мен?  

– Да избереш. Или аз, или той. Това е. 
Ето нà. Елзи се зачуди от колко ли време е назрявала над нея 

тази заплаха и е изчаквала момента да я връхлети, да връхлети и 
двама им, да връхлети всички тях? Но не намираше друг отговор, 
освен онзи, който изрече: 

– Ще си помисля. 
Омър не можеше да повярва. 
– Казваш ми „ще си помисля“, когато въпросът е „Аз или 

алигаторът“, така ли? 
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– Да, Омър, точно това ще направя – каза Елзи, обърна али-
гатора и му даде знак да я последва. – Хайде, малкото ми момче. 
Мама ти е приготвила малко вкусно пилешко в кухнята. 

ОМЪР ГЛЕДАШЕ ИЗУМЕН КАК ЕЛЗИ и Албърт влизат в къ-
щата. Откъм оградата дойде Джак Роуз, съсед и колега от мина-
та, приближи и покашля учтиво: 

– Ще настинеш, синко, не е зле да наденеш някакви панталони. 
Лицето на Омър пламна. 
– Чу ли? 
– О, мисля, че всички на улицата чуха. 
Омър много добре знаеше, че не му мърдат подигравките. 

Миньорите много обичаха да вземат някого на подбив и това, че 
беше бягал из двора по без гащи, подгонен от алигатора на Елзи, 
много ги улесняваше.  

– Измъкни ме от това, Джак – замоли го той. – Не казвай на 
никого.  

– Готово – рече благо Роуз, – но за гос’жата не гарантирам. – 
Той кимна през рамо към прозореца на къщата си, където стое-
ше госпожа Роуз, ухилена до ушите. Омър знаеше, че е обречен, 
и главата му клюмна. 

Същата вечер на масата Омър дълго стоя надвесен над кафя-
вия боб и царевичния хляб.  

– Реши ли вече? За мен и Албърт... 
Елзи не го поглеждаше.  
– Още не съм. 
Омър беше видимо потиснат.  
– Другите миньори ще ме спукат от подигравки, загдето съм 

тичал из двора без панталони. 
Елзи продължаваше да избягва погледа му. Взираше се в бо-

бовите зърна в чинията си, като че ли ѝ носеха някакво послание 
– За мен решението е едно – започна тя. – Напусни мината. 

Махни се от тази мръсна дупка и да отидем да живеем някъде на 
чисто.
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– Аз съм миньор, Елзи, това ми е работата. 
Най-сетне Елзи вдигна очи към него. 
– На мен обаче не.
През цялата нощ след този разговор Елзи спа, обърнала гръб 

на Омър, а на сутринта, след като му приготви закуска и му подаде 
кутията с обяда, го изпрати на работа, без да го целуне за довижда-
не и без дори да му пожелае да се прибере невредим у дома. Омър 
знаеше със сигурност, че е единственият миньор в Коулуд, който 
в този ден е отишъл на работа без каквато и да е благословия от 
съпругата си, и тази мисъл беше за него много тежък товар. На 
това отгоре един от миньорите, Колиър Джоунс, веднага се заяде 
за неговата екскурзия из двора без панталоните. Джоунс, който 
се имаше за много остроумен, попита: „Е, Омър, вярно ли е, че 
алигаторът на Елзи така те е шашнал, че си изскочил от гащите?“ 
Всички миньори се разсмяха така лудо, че чак запляскаха по ко-
ленете си. Правилният – а и очакваният – отговор от Омър тряб-
ваше да е нещо смешно или пък вулгарно, но той не каза нищо и 
тъкмо това задуши цялата веселба и сръгвания в ребрата и всички 
малко по малко утихнаха. Започнаха да подозират, че е болен – 
и то тежко. Последваха оживени дискусии на стълбите пред ма-
газина на Компанията. Стигнаха до общия извод, че е болен, но 
неговата болест е жена му, онова особено момиче, което, макар да 
беше прекрасно, беше от онези жени, които са способни да затри-
ят мъжа, защото искат повече от това, което той може да даде. 

Минаха още два дни и чак тогава Елзи излезе на двора, къ-
дето Омър седеше на един бракуван от Компанията ръждясал 
стол, който си беше примъкнал от бунището. Тя застана пред 
него, въздъхна дълбоко и обяви: 

– Ще се откажа от Албърт. 
Омър отвърна облекчен: 
– Чудесно. Благодаря ти. Ще го пуснем в поточето. Там ще 

му е добре. Пълно е с рибки лещанки, та ще може да се изхранва, 
а и от време на време се появяват кучета и котки, които се опит-
ват да пийнат вода.

Елзи стисна устни, а това изражение, както Омър много доб-
ре знаеше, означаваше, че никак не е доволна.  



Първи етап ◆ 25

– В потока ще измръзне през зимата. Трябва да си отиде у 
дома. В Орландо. 

Такова предложение Омър изобщо не очакваше. 
– Орландо ли? Господи! Жено, дотам са сигурно хиляда и 

триста километра!
Елзи вирна дръзко брадичка: 
– И сто хиляди да са, не ме интересува! 
– А ако откажа?
Елзи отново пое дълбоко въздух.  
– Сама ще го заведа.
Омър усети как земята под краката му сякаш се разтресе.  
– И как смяташ да стигнеш дотам?  
– Не зная, но ще намеря начин. 
Сразен на мига, Омър попита: 
– Непременно ли трябва да го водим чак до Орландо? Не 

можем ли да го оставим някъде в Северна или в Южна Кароли-
на? Там било топло, доколкото съм чувал. 

– Не. Чак в Орландо – отвърна Елзи. – И когато стигнем 
там, ще трябва да му намерим идеалното място.  

– И как ще разберем кое е идеалното място?  
– Албърт ще знае кое е.  
– Албърт е влечуго, той нищо не знае.  
– Е, поне си има извинение, нали? 
– Искаш да кажеш, че аз не знам нищо, така ли?  
– Искам да кажа, че никой от нас не знае. Искам да кажа, 

че всичко, което смятаме за неоспорима истина, вероятно не е 
никаква истина. Ако аз кажа милион неща и ти ми отвърнеш с 
милион и едно неща, ни една наша дума няма и на йота да се до-
ближава до това, което всъщност е истината.  

– Това са пълни безсмислици.  
– И така да е, по-честен отговор не мога да ти дам. 
След като жена му се върна в къщата, Омър остана на бра-

кувания си стол, зареян в мислите си. Може би за пръв път в 
живота си – в целия си живот – изпита истински страх. Седми-
ца преди това таванът на мината се беше пропукал внезапно и 
оглушително като изстрел от пушка и един гигантски къс скала 
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се беше срутил на сантиметри от него, но това изобщо не го уп-
лаши. Дори не спомена на Елзи за инцидента, но не се съмнява-
ше, че тя знае. Тя сякаш знаеше всичко, което той се опитваше 
да скрие от нея. Но той, както признаваше пред себе си, знаеше 
съвсем малко за жената, за която се беше оженил и която сега 
беше вселила в сърцето му страх от Бога с тази нейна заплаха да 
се отправи към Флорида, независимо дали той ще тръгне с нея 
или не. 

Разбра, че може да направи само едно: да потърси съвет от 
най-великия човек, когото познаваше – несравнимия Уилям 
Леърд, Капитана, герой от Първата световна война, възпитаник 
на Факултета за инженери на Станфордския университет и общо 
взето пълновластен господар на Коулуд. 

И така, въпреки че Омър още не знаеше, пътуването започна.



2

СЛЕД ЦЯЛА СМЯНА ПОД ЗЕМЯТА Омър си взе душ в 
служебната баня, облече чисто нов гащеризон и цивилни 

обувки и поиска разрешение от секретарката да влезе при Ка-
питана. Секретарката махна към вратата, иззад която в отговор 
на почукването на Омър се чу мощният рев на Капитана: „Влез!“ 
Стиснал шапката си в ръце, Омър пристъпи към бюрото на Ка-
питана – огромен мъж с уши като на африкански слон, който 
вдигна очи и се намръщи.  

– Какво, по дяволите, се е случило, синко? 
– Жена ми, Капитане.  
– Елзи ли? Че какво ѝ е на Елзи?  
– Иска да отведа алигатора ѝ в Орландо. 
Капитана се отпусна в стола си, за да осмисли думите на 

Омър.  
– Това има ли нещо общо с дето си тичал из двора със събути 

панталони?  
– Да, сър, има. 
Капитана навири глава и каза: 
– Добре, синко, винаги съм готов да слушам интересни исто-

рии, а за тази имам чувството, че ще е от хубавите. 
Когато седна на стола, който Капитана му предложи, Омър 

разказа как Албърт го беше подгонил из двора и какво му беше 
казала Елзи. Капитана слушаше внимателно, като изражението 



28 ◆ Завръщането на Албърт у дома

му се променяше от объркване към присвити от жив интерес 
очи. Когато Омър приключи, Капитана каза: 

– Знаеш ли какво си мисля, че е това, Омър? Това е Пръстът 
на съдбата, или поне нещо много близко. 

Омър беше чувал за Пръста на съдбата, но не беше сигурен 
какво е и точно това отвърна. Капитана се наведе напред с цяла-
та си тежест, като че за да уталожи всички съмнения на Омър.  

– Понякога идва момент, когато трябва да вършим неща, 
в които не виждаме никакъв смисъл, но смисълът им е толкова 
дълбок, че едва ли има нещо по-смислено в цялата вселена. Раз-
бираш ли смисъла на това?  

– Не, сър.  
– Естествено, няма как. Но точно това е Пръстът на съдбата. 

Понася ни в неочаквани посоки, по криволичещи пътища, по 
които научаваме не само какво е животът, но и за какво е. Пъту-
ването ви може да се окаже точно това: твоят шанс да откриеш 
именно тези неща.  

– Значи, мислите, че трябва да тръгна, така ли?  
– Да, точно така мисля. От този момент получаваш двусед-

мичния си годишен отпуск, а и имаш моето разрешение да изтег-
лиш заем от Компанията в размер на сто долара, за пътуването.  

– Но това са много пари! Никога не бих могъл да ги върна.  
– Напротив, ще ги върнеш. Ти си от хората, които намират 

начин да си върнат дълговете и ги връщат. А сега да поговорим за 
Елзи. Показал ли си ѝ ясно, че тя е най-важният човек в живота 
ти?  

– Предполагам, че не съм, Капитане – отвърна искрено 
Омър, –  и тя наистина е. – Почеса се по главата. – Проблемът е, 
че не знам дали в нейния живот аз съм най-важният човек. 

– Е, това вероятно е още една причина Пръстът на съдба-
та да те тласне към това пътуване: да разберете и двамата каква 
двойка ви е писано да бъдете. Кога заминавате? 

– Не зная. Допреди миг дори не бях сигурен, че ще замина.  
– Тръгнете утре сутринта. Едно нещо отложиш ли го, оста-

ва несвършено. – Лицето на Капитана помръкна. – И не прави 
грешки. Ще ми липсваш. Твоите лентяи в Трета западна, само 
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ти ги стягаш да вадят чудесна руда и без теб сигурно пак ще се 
върнат към лошите навици. – Сви рамене. – Но аз ще се оправя. 
Ех, млад мъж се отправя към приключения в тропиците! Как ми 
се иска да съм на твое място! 

– Ще ви кажа честно, Капитане. Имам чувството, че това пъ-
туване ще е най-болезненото преживяване в живота ми.  

– Не е изключено – съгласи се Капитана. – И може би това е 
най-важната причина да тръгнеш. Дотук ясно. След две седмици 
обаче искам отново да видя ведрата ти усмивка в Трета западна. 

Омър стана, благодари на Капитана, получи благословия за 
пътя и излезе навън сред праха, пред очите на миньорите от ве-
черната смяна, които крачеха към хаспела на входа на галерията. 
Методично, но бързо, както го беше учил Капитана, взе някои 
важни решения. Да тръгнеш от Западна Вирджиния и да стиг-
неш до Флорида със съпруга и алигатор си беше тежка задача. 
Първото решение беше да се откаже от варианта да пътуват с 
влак или автобус. Нито едно от тези превозни средства не би 
приело като пътник алигатора. Не, ако искат да стигнат дотам, 
ще трябва да пътуват с кола. За щастие си имаха надеждна кола – 
буик, модел 1925-а, с четири врати и шибидах, която наскоро 
беше купил от Капитана. 

Следващото решение на Омър го отведе право в магазина 
на Компанията, откъдето се сдоби на кредит с едно голямо ко-
рито, а след това отиде на касата и взе заема от сто долара на две 
банкноти по петдесет. Докато вървеше към дома си с коритото 
на рамо, привлече вниманието на няколко дами, седнали на ве-
рандите пред къщите си. Съпрузите им бяха нощна смяна, зато-
ва те имаха малко време да поседят на верандите и да погледат 
кой минава. Повечето го заговаряха, когато минаваше покрай 
тях, а една от тях – младоженка, отскоро дошла в града – дори го 
покани на чаша студен чай. Независимо че учтиво и с уважение 
поздравяваше всички съпруги, като докосваше с пръст перчема 
на челото си, не се спря никъде. Доста привлекателен млад мъж 
беше този Омър Хадли Хикъм: висок около метър и осемдесет, с 
черна права коса, която приглаждаше назад с помада „Уайлдрут“. 
И понеже беше същински миньор, имаше здрави мускули и ши-
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роки плещи, освен това усмивката му беше леко кривната, а очи-
те – много яркосини, което много жени намираха за доста ин-
тересно. Той обаче изобщо не се интересуваше от тях или поне 
откакто беше срещнал Елзи Лавендър и се беше оженил за нея. 

Омър намести коритото на задната седалка на буика, парки-
ран пред къщата, а след това влезе вътре да осведоми съпругата 
си какви решения беше взел. Надникна в спалнята, видя, че не 
е там, а после намери Елзи – цялото ѝ име беше Елзи Гарднър 
Лавендър Хикъм – да седи в банята, направо на пода, постлан с 
напукан линолеум. Беше опряла гръб на ваната и беше прегърна-
ла своя алигатор, който я гледаше с ненаситно възхищение. Елзи 
плачеше. 

Ако не се броят тъжните филми и лука, Елзи беше плакала 
сериозно два пъти – поне доколкото си спомняше Омър: вед-
нъж, когато ѝ предложи да се оженят, и веднъж, когато получи 
кутията, в която беше Албърт, и прочете съпътстващата бележка 
от някакъв мъж, когото познавала във Флорида, Бъди Ебсън. И 
за двата случая Омър все още не беше сигурен защо. И тъй като 
и сега – при този трети поток от сълзи – не беше сигурен какво 
да каже, Омър, разбира се, каза грешните думи:  

– Ако не внимаваш, това чудо някой ден ще ти отхапе ръка-
та, без да му мигне окото. 

Елзи вдигна глава и сърцето на Омър се сви, като видя лице-
то ѝ. Красивите ѝ и – в повечето случаи – блеснали лешникови 
очи бяха подпухнали и зачервени, а високите ѝ силни скули, кои-
то, според нейните думи, били от индианската кръв на чероки 
във вените ѝ, бяха прогизнали от сълзи.  

– Няма опасност да направи подобно нещо – отвърна тя, – 
защото Албърт ме обича. Понякога си мисля, че той единствен 
на този свят ме обича.

Омър си припомни думите на Капитана и каза: 
– За мен ти си най-важният човек на света.  
– Не, не съм. На опашката съм. На първо място е Капитана. 

На второ е мината.  
– Мината не е човек.  
– В твоя случай все едно че е. 
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Омър не искаше да спори, най-вече защото знаеше, че няма 
начин да надвие. Затова реши да каже единственото, което със 
сигурност щеше или да я зарадва, или да сложи край на всичко: 

– Утре сутрин заминаваме за Флорида. 
Елзи отмахна един напоен от сълзи кичур от бузата си.  
– Това шега ли е? 
– Капитана ми разреши да замина, при условие че се вър-

на след две седмици. Купих поцинковано корито от магазина на 
Компанията, в което да се вози Албърт. На задната седалка на 
буика е. Освен това изтеглих сто долара от касата на Компания-
та – каза Омър, бръкна в джоба си и извади двете петдесетачки. 

Изненадата в очите на Елзи му каза всичко, което искаше да 
разбере. Вече му вярваше. В крайна сметка един мъж не би взел 
две петдесетачки от работодателя си, ако няма сериозни намере-
ния да ги използва.  

– Ако все още искаш да тръгнеш, ще е най-добре да си събе-
реш багажа – нареди Омър не без известно задоволство.

Елзи огледа с любопитство съпруга си, изправи се и положи 
Албърт във ваната.  

– Добре – каза тя. – Отивам. 
Шмугна се покрай него и се отправи към спалнята. 
Щом Омър чу скърцането на вратата на гардероба и потрак-

ването на закачалките, усети как паниката пъпли по кожата му и 
се настанява на рамото му. Погледна алигатора, който сякаш го 
мереше с поглед.  

– Ти си виновен за всичко това – прошепна Омър. – Ти и 
проклетият Бъди Ебсън, мътните го взели. 
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ВСЯКА СУТРИН, ОЩЕ ЩОМ ОТВОРЕШЕ очи, Елзи вина-
ги се оказваше леко изненадана от факта, че е съпруга на ми-

ньор. Та нали всъщност, за да избегне именно това, само седмица 
след като завърши училище, беше хванала автобуса за Орландо. 
Още щом слезе от автобуса, вече знаеше, че е постъпила правил-
но. Чувстваше се като че ли се намира в красива слънчева страна 
на чудесата. Чичо ѝ Обри беше дошъл на автогарата да я посрещне 
и с царствен жест я покани на задната седалка на кадилака си да 
я откара, като че ли тя беше кралица или нещо такова, в къщата 
си  – най-прекрасната къща, която Елзи беше виждала, нищо че 
пред входа имаше табелка „Продава се“. Чичо ѝ беше казал, че е 
изгубил много пари заради Депресията, но бил сигурен, че докато 
на власт е Хърбърт Хувър, не след дълго той отново ще се въргаля 
в „зелено“. 

Елзи си намери работа като келнерка в един ресторант, за-
писа се в училището за секретарки и започна всеки ден да среща 
млади хора, които бяха много по-интересни от всички, които 
познаваше дотогава. Особено много харесваше едно момче, ви-
сок и кльощав младеж, Крисчън, или „Бъди“, Ебсън; неговите 
родители държаха клуб по танци в центъра на Орландо. Още 
от самото начало Бъди показа особен интерес към нея. Някои 
от другите ѝ се присмиваха заради северняшкия ѝ акцент, но 
не и Бъди, той винаги беше любезен и мил, винаги я слушаше 
внимателно, а и с него ѝ беше така весело. Дори я покани да се 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


