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ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

Американци
СЕМЕЙСТВО ДЮЪР
Сенатор Камерън Дюър
Урсула Дюър, съпругата му
Гас Дюър, синът им
СЕМЕЙСТВО ВЯЛОВИ
Йосиф Вялов, бизнесмен
Лена Вялова, съпругата му
Олга Вялова, дъщеря им
ДРУГИ
Роза Хелман, журналист
Чък Диксън, приятел на Гас от училище
Марга, певица в нощен клуб
Ник Формън, крадец
Иля, бандит
Тео, бандит
Нормън Найъл, подкупен счетоводител
Брайън Хол, водач на профсъюз
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РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Удроу Уилсън, двадесет и осмият президент на САЩ
Уилям Дженингс Брайън, държавен секретар
Джоузеф Даниълс, министър на флота
Англичани и шотландци
Семейство Фицхърбърт
Граф Фицхърбърт, наричан Фиц
Княгиня Елисавета, наричана Беа, съпругата му
Лейди Мод Фицхърбърт, сестра му
Лейди Хърмия, наричана леля Хърм, бедната им леля
Херцогинята на Съсекс, богатата им леля
Гелерт, пиренейска овчарка
Граут, иконом на Фиц
Сандерсън, прислужница на Мод
ДРУГИ
Милдред Пъркинс, наемателката на Етел
Бърни Лекуит, секретар на олдгейтския клон на Независимата лейбъристка партия
Бинг Уестхамптън, приятел на Фиц
Маркизът на Лаутър, Лаути, отхвърлен кандидат-жених на
Мод
Албърт Солмън, отговаря за деловите операции на Фиц
Доктор Грийнуолд, доброволец в детската клиника
Лорд „Джони“ Ремарк, заместник-министър във Военното
министерство
Полковник Хърви, адютант на сър Джон Френч
Лейтенант Мъри, адютант на Фиц
Мани Литов, фабрикант
Джок Рийд, ковчежник на Независимата лейбъристка партия в Олдгейт
Джейн МакКъли, войнишка съпруга
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РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Крал Джордж V
Кралица Мери
Мансфийлд Смит-Къминг, наричан Си, оглавяващ международния отдел на Тайните служби (по-късно МИ-6)
Сър Едуард Грей, депутат, министър на външните работи
Сър Уилям Тирел, личен секретар на Грей
Франсес Стивънсън, любовница на Лойд Джордж
Уинстън Чърчил, депутат
Х. Х. Аскуит, депутат, министър-председател
Сър Джон Френч, командир на Британския експедиционен
корпус по време на Първата световна война
Французи
Жини, сервитьорка в бар
Полковник Дюпюи, адютант на генерал Галиени
Генерал Лурсьо, адютант на генерал Жофр
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Генерал Жофр, главнокомандващ на френските войски
Генерал Галиени, комендант на парижкия гарнизон
Германци и австрийци
Семейство фон Улрих
Ото фон Улрих, дипломат
Сузане фон Улрих, съпругата му
Валтер фон Улрих, синът им, военен аташе в германското
посолство в Лондон
Грета фон Улрих, дъщеря им
Граф Роберт фон Улрих, втори братовчед на Валтер, военен аташе в австрийското посолство в Лондон
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ДРУГИ
Готфрид фон Кесел, културен аташе в германското посолство в Лондон
Моника фон дер Хелбард, най-добрата приятелка на Грета
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Княз Карл Лихновски, германски посланик в Лондон
Фелдмаршал Паул фон Хинденбург
Генерал от пехотата Ерих Лудендорф
Теобалд фон Бетман-Холвег, канцлер
Артур Цимерман, германски външен министър
Руси
СЕМЕЙСТВО ПЕШКОВИ
Григорий Пешков, леяр
Лев Пешков, коняр
МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ЗАВОД НА ПУТИЛОВ
Константин, стругар, председател на болшевишката партийна организация
Исак, капитан на футболния отбор
Варя, работничка, майка на Константин
Сергей Канин, началник на леярския цех
Граф Маклаков, директор
ДРУГИ
Михаил Пински, полицай
Иля Козлов, негов партньор от патрула
Нина, лична прислужница на княгиня Беа
Княз Андрей, брат на Беа
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Катерина, наскоро пристигнало в града селско момиче
Мишка, кръчмар
Трофим, престъпник
Фьодор, подкупен полицай
Спиря, пътник на кораба Архангел Гавриил
Яков, пътник на кораба Архангел Гавриил
Антон, чиновник в руското посолство в Лондон, също така
немски шпионин
Давид, евреин, войник
Старшина Гаврик
Поручик Томчак
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Владимир Илич Ленин, ръководител на Болшевишката
партия
Лев Троцки
Уелсци
СЕМЕЙСТВО УИЛЯМС
Дейвид Уилямс, профсъюзен деец
Кара Уилямс, съпругата му
Етел Уилямс, дъщеря им
Били Уилямс, синът им
Дядо, бащата на Кара
СЕМЕЙСТВО ГРИФИТС
Лен Грифитс, атеист и марксист
Госпожа Грифитс
Томи Грифитс, син на Лен, най-добър приятел на Били
Уилямс
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СЕМЕЙСТВО ПОНТИ
Госпожа Мини Понти
Джузепе „Джоуи“ Понти
Джовани „Джони“ Понти, по-малкият му брат
МИНЬОРИ
Дейвид Крамптън, Дай Ревльото
Хари Мазния Хюит
Джон Джоунс Магазинера
Дай Сатъра, син на месаря
Пат Папата, оператор в мината
Мики Папата, син на Пат
Дай Коняря
Бърт Морган
РЪКОВОДСТВО НА МИНАТА
Пърсивал Джоунс, председател на Селтик Минералс
Молдуин Морган, управител на мината
Рис Прайс, заместник-управител на мината
Артър Петното Луелин, чиновник в мината
ПЕРСОНАЛ В ТАЙ ГУИН
Пийл, иконом
Госпожа Джевънс, домоуправителка
Морисън, лакей
ДРУГИ
Дай Лайньо, чистач в мината
Госпожа Дай Коняря
Госпожа Роли Хюз
Госпожа Хайуел Джоунс
Редник Джордж Бароу, отряд Б
Редник Робин Мортимър, разжалван офицер от рота Б
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Редник Оуен Бевин, отряд Б
Сержант Илайджа Пророка Джоунс, рота Б
Младши лейтенант Джеймс Карлтън-Смит, рота Б
Капитан Гуин Евънс, отряд А
Младши лейтенант Роланд Морган, отряд А
РЕАЛНИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ
Дейвид Лойд Джордж, депутат от Либералната партия в
парламента
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22 юни 1911 година
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деня на коронацията на крал Джордж в Уестминстърското абатство в Лондон, Били Уилямс слезе в мината в
Абъроуен, Южен Уелс.
На двадесет и втори юни 1911 година имаше рожден
ден. Събуди го баща му. Методът за събуждане на татко му беше по-скоро ефективен, отколкото внимателен. Той ритмично тупаше Били по бузата, твърдо и настоятелно. Били спеше
дълбоко и за кратко опита да не обръща внимание, но тупкането
не спря.
За миг момчето се ядоса, но после се сети, че трябва да стане.
Изведнъж дори му се прищя да стане. Отвори очи и рязко се изправи в леглото.
– Четири часът е – каза баща му и излезе от стаята. Ботушите
му забумтяха надолу по дървеното стълбище.
Днес Били започваше работа. Най-напред щеше да е чирак-въглищар, каквито на неговата възраст са били повечето мъже в
града. Искаше му се да се усеща повече като миньор. Решен беше
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обаче да не изглежда като глупак. Дейвид Крамптън рева като
бебе през първия си ден в шахтата и още му викаха Дай Ревльото, макар да бе на двадесет и пет, звездата на местния отбор по
ръгби.
Вчера беше Еньовден и през прозорчето се лееше ярката светлина на ранното утро. Дядото на Били лежеше до него с отворени
очи. Когато и да се събудеше момчето, намираше дядо си вече
буден. Той му беше казал, че старците не спят много.
Били се измъкна от леглото само по долни гащи. При хладно
време спеше по риза, но лятото в Британия бе горещо, а нощите
бяха меки. Издърпа гърнето и вдигна похлупака.
Нямаше промяна в размерите на пениса му, който той наричаше своя малък Били. Продължаваше да си е все същото детско
пънче. Надяваше се да е пораснал малко в нощта преди рождения му ден или поне да му е поникнало някое косъмче, но не
би. Най-добрият му приятел, Томи Грифитс, роден на същия ден,
беше различен – вече имаше по-дълбок глас и тъмен мъх на горната устна, а малкият му Томи си беше мъжки. Направо унизително.
Докато използваше гърнето по предназначение, Били зарея
поглед през прозореца. Виждаше се само купчината отпадъци,
тъмносива планина от изхвърлени от мината боклуци – най-вече
шисти и варовик. Реши, че сигурно така е изглеждал светът на
втория ден от Сътворението, преди Бог да каже: „да произведе
земята злак, трева, що дава семе.1“ Лек ветрец носеше ситен черен прах от купчината към редиците къщи.
В стаята имаше още по-малко за гледане. Тя беше задната спалня, толкова тясна, че едва побираше единственото легло, шкафа
и дядовия нар. На стената висеше избродирана кърпа с надпис:
ВЯРВАЙ В ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА
И ЩЕ БЪДЕШ СПАСЕН.
Огледало нямаше.
Едната врата водеше до горния край на стълбището, другата
– до предната спалня, в която се влизаше само оттук. Тя беше
по-обширна, в нея имаше място за две легла. Там спяха мама и
тате, а преди години бяха спали и сестрите на Били. Най-голяма1

Виж Битие, 1:11 (бел. пр.)
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та, Етел, вече живееше другаде, а останалите три бяха починали
– морбили, пневмония и дифтерит. Някога Били имаше и по-голям брат, с когото споделяше леглото си преди да дойде дядо.
Казваше се Уесли; уби го излязла от релсите количка за пренасяне на въглища.
Били облече ризата си. Нея носеше вчера на училище. Днес бе
четвъртък, а ризите се сменяха само в неделя. За сметка на това
получи нов чифт панталони – първите, които му стигаха до глезените. Направени бяха от молескин, плътен непромокаем памук.
Бяха знакът на влизането му в света на мъжете и той с наслада
усети допира на тежкия плат. Сложи си дебелия кожен колан и
наследените от Уесли ботуши и слезе.
Всекидневната – петнадесет квадратни фута, маса в средата и
огнище в единия ъгъл – заемаше по-голямата част от приземния
етаж. Домашно изтъкана черга застилаше каменния под. Баща му
седеше на масата и четеше стар брой на Дейли мейл, а в основата
на дългия му остър нос се крепяха чифт очила за четене. Майка му
правеше чай. Остави чайника, целуна момчето по челото и рече:
– Как е малкият ми мъж на рождения си ден?
Били не отвърна. „Малкият“ го нарани, защото наистина беше
малък, а мъжът – защото знаеше, че не е такъв. Отиде в килера на
гърба на къщата. Потопи тенекиената купа в бъчвата с вода, изми
лицето и ръцете си и изля излишната вода в плитка каменна мивка. В помещението имаше и бакърена вана със скара отдолу, но
нея използваха само в събота, когато се къпеше цялото семейство.
Бяха им обещали течаща вода в близко бъдеще. В някои от
миньорските домове вече имаше. Семейството на Томи Грифитс
беше сред късметлиите. Били още се дивеше как може да отиде
на гости, да завърти кранчето и да получи чаша студена вода, без
да му се налага да разнася кофа до помпата на улицата. Чешмяната вода все още не бе стигнала до улица „Уелингтън“, където
живееше и семейство Уилямс.
Върна се в дневната и седна на масата. Майка му постави пред
него голяма чаша подсладен чай с мляко. Отряза две дебели порязаници от един самун домашен хляб и извади от долапа под
стълбището буца мас. Били събра длани, затвори очи и рече:
– Благодаря ти, Боже, за храната. Амин.
После отпи малко чай и намаза хляба с мас.
Бледосините очи на татко му го погледнаха иззад вестника.
– Посоли си хляба. Под земята ще се потиш.
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Бащата на Били работеше като представител на Федерацията
на миньорите в Южен Уелс, най-силния профсъюз във Великобритания, както споменаваше при всяка възможност. Наричаха
го Дай Профсъюза. Много мъже се казваха Дай, съкратено от
Дейвид или Дафид, както се произнасяше на уелски. Били научи
в училище, че името Дейвид е популярно, защото така се казвал светецът-покровител на страната, както Патрик в Ирландия.
Всичките Дайовци се различаваха не по фамилиите си – почти
всички в града бяха Джоунс, Уилямс, Евънс или Морган, – а по
прякорите си. Рядко се използваха истинските имена, ако вместо
тях хората можеха да си измислят смешни прякори. Били се казваше Уилям Уилямс, затова му викаха Били Двойния. Жените понякога получаваха прозвищата на съпрузите си, затова майка му
се казваше госпожа Дай Профсъюза.
Дядо му слезе, докато Били ядеше втората си филия. Въпреки
топлото време, носеше сако и жилетка. Когато изми ръцете си,
седна срещу момчето.
– Недей се притеснява – посъветва го той. – Аз слязох в шахтите на десет. Моят баща пък бил още на пет, когато неговият
баща го свалил там на гърба си. Работел от шест сутринта до
седем вечерта. От октомври до март не зървал дневна светлина.
– Не се притеснявам.
Това не беше вярно. Страх го беше дори да стане от масата.
Дядо му обаче беше добър и не продължи темата. Били го харесваше. Майка му се държеше с Били като с бебе, баща му пък
бе строг и язвителен, но дядото беше търпелив и му говореше
като на възрастен.
– Слушайте – повиши глас бащата. Никога не си купуваше десния парцал Дейли мейл, но от време на време го взимаше от някой друг и го четеше вкъщи с презрителен тон, подигравайки се
на глупостта и нечестността на висшите класи:
„Лейди Даяна Манърс е била критикувана, че носи една и
съща рокля на втори пореден бал. По-младата дъщеря на херцога
на Рътланд е спечелила наградата за най-хубав дамски костюм на
бала в Савой за изящния си корсаж, комбиниран с дълга пола с
обръчи. Наградата е двеста и петдесет гвинеи. – Той свали вестника и поясни – Това ти е заплатата поне за пет години, Били,
моето момче. Ето и още: „Тя обаче си спечели неодобрението на
познавачите, като се облече по същия начин на увеселението на
лорд Уинтъртън и Ф. Е. Смит в хотел Кларидж. Твърде много
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хубаво не е на хубаво, коментираха те.“
Отново вдигна глава.
– По-добре да смениш престилката, мамче – подкачи той жена
си. – Не би искала да си спечелиш неодобрението на познавачите.
На мама не ѝ беше забавно. Носеше стара кафява вълнена рокля с кръпки на лактите и петна под мишниците.
– Ако имах двеста и петдесет гвинеи, щях да изглеждам подобре от лейди Даяна Пос...на – не без огорчение отбеляза тя.
– Тъй си е – рече дядо. – Кара винаги си е била хубавица като
майка си. – Името на мама беше Кара. Дядо се обърна към Били.
– Баба ти беше италианка. Мария Фероне. – Били знаеше, но дядо
обичаше да суче все едни и същи истории. – Оттам майка ти има
тая разкошна черна коса и очи. Сестра ти и тя. Баба ти, най-хубавото момиче в Кардиф – и аз я взех! – Внезапно помръкна и
продума тихо: – Ех, хубави дни...
Тате се понамръщи – подобни приказки приближаваха разговора до плътските страсти – но мама се разведри от комплиментите.
– О, да. Мен и сестрите ми ни смятаха за красавици. Бихме
показали на онова херцогче какво е хубаво момиче, ако имахме
пари за коприна и дантели.
Били с изненада осъзна, че никога не беше възприемал майка
си нито като красавица, нито като обратното, макар че в неделите, когато се обличаше за седенките в параклиса, тя изглеждаше
впечатляващо, особено с шапка. Може би е била красива някога,
но му беше трудно да си го представи.
– И туй да знаеш – продължи дядо – в семейството на баба ти
бяха все умници. Шуреят ми беше миньор, но се измъкна от тая
работа и отвори кафене в Тенби. Това е животът – морски ветрец,
а ти по цял ден правиш кафе и си броиш парите.
Тате зачете друга новина.
– Като част от подготовката за коронацията, от Бъкингамския
дворец са издали наръчник с инструкции за събитието, дълъг
двеста и дванайсет страници. – Пак подаде очи над вестника.
– Това да им го кажеш днес в шахтата, Били. Хората ще си отдъхнат, като чуят, че всичко е организирано добре.
Били не се вълнуваше особено от аристокрацията. Харесваха
му приключенските истории, които вестникът често печаташе и
в които се разказваше за яки, образовани в частни училища мъжаги, които залавяха немски шпиони. Според тези истории шпионите бяха навсякъде, въпреки че за нещастие явно бяха пропус-
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нали Абъроуен.
Момчето се изправи.
– Ще се поразходя по улицата – обяви той и излезе през предния вход. „Ще се поразходя по улицата“ бе кодът, с който някой
от семейството казваше, че ще ходи до тоалетните, които се намираха през половината улица. Около дълбоката дупка беше
вдигната ниска тухлена къщурка с ламаринен покрив. Имаше две
отделения, за мъже и за жени. Седалките бяха двойни, така че
човек винаги влизаше с някого другиго. Никой не знаеше защо
строителите са избрали такова решение, но всички се опитваха
да се възползват максимално от него. Мъжете зяпаха втренчено
напред и не продумваха, но както Били дочуваше, жените често
обменяха клюки. Миризмата бе задушаваща дори за онези, които
я търпяха всеки ден. Той винаги се мъчеше да диша колкото е
възможно по-малко вътре и често излизаше почти в несвяст. Мъж
на име Дай Лайньо периодично изгребваше дупката.
Когато Били се върна, с радост видя, че сестра му Етел седи
на масата.
– Честит рожден ден, Били! – извика тя. – Трябваше да дойда
да те целуна преди да слезеш в мината.
Етел беше на осемнадесет и Били ясно виждаше, че е красива. Имаше непокорни махагонови къдрици и дяволит блясък в
тъмните очи. Може би мама е изглеждала така някога. Черната
ѝ рокля и бялото боне на домашна прислужница само ласкаеха
външността ѝ.
Били обожаваше Етел. Освен хубава, тя беше забавна, умна
и смела, а понякога спореше дори и с тате. Обясняваше на Били
неща, които другите отказваха да му споделят, например тая
месечна случка, наричана от жените „проклятието“, или какво
точно беше непристойното поведение, заради което англиканският викарий трябваше бързо да напусне града. Сестра му беше
най-добрата ученичка от първия до последния си клас и есето
ѝ „Моят град или село“ спечели първата награда в конкурса на
вестника Саут Уелс Ехо. Наградата беше екземпляр от Атлас на
света на Касел.
Тя целуна Били по бузата.
– Казах на домоуправителката – госпожа Джевънс, че ни
свършва ваксата и че трябва да взема още от града. – Етел живееше и работеше в Тай Гуин, огромния дом на граф Фицхърбърт,
една миля нагоре по планината. Подаде на Били нещо, увито в
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чист парцал. – Откраднах парченце кейк за теб.
– О, благодаря ти, Ет! – Били обичаше кейк.
– Да ти го сложа ли в кутийката? – попита майка му.
– Да, благодаря.
Мама извади от долапа тенекиена кутия и прибра кейка вътре.
Отряза още две филии хляб, намаза ги със сланина и ги поръси
със сол. Всички миньори си имаха такива кутийки. Ако носеха
храната си в платнени кърпи, мишките щяха да я изгризат преди
сутрешната почивка.
Мама рече:
– Когато ми донесеш първата надница, ще ти сложа и парче
варен бекон.
В началото заплатата на Били нямаше да е голяма, но и тя
щеше да е в помощ на семейството. Той се чудеше колко джобни
пари ще му позволява мама и дали ще стигат, за да спести за колело – искаше колело повече от всичко на света.
Тате попита Етел:
– Как вървят нещата при големците?
– Добре, спокойно. Графът и княгинята са в Лондон за коронацията. – Етел хвърли око на часовника върху камината. – Скоро
ще станат от сън – трябва рано да стигнат до Абатството. На нея
няма да ѝ се хареса – не е свикнала да се събужда рано, – но няма
как да закъснее за краля.
Съпругата на графа, Беа, беше велика руска княгиня.
– Ще искат да заемат местата най-отпред, за да гледат спектакъла – отвърна баща ѝ.
– О, не, човек не може да сяда където си ще – поправи го Етел.
– Специално са измайсторили шест хиляди махагонови стола, с
името на всеки гост, изписано със златни букви на облегалката.
Дядо се намеси:
– На това му се вика прахосничество! Какво ще правят с тях
после?
– Не зная. Може да си ги приберат за спомен.
– Кажи им, че и ние искаме – сухо отбеляза тате. – Само петима сме, а майка ти няма къде да седне. Трябват ни столове.
Почнеше ли да се шегува така, тате всъщност беше ядосан.
Етел подскочи.
– О, съжалявам, мамо, не помислих.
– Стой си, твърде съм заета, за да сядам – успокои я мама.
Удари пет часът.
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– По-добре да си там рано, Били, мойто момче. Почни както би
искал да продължиш – каза тате.
Били с неохота се изправи и взе кутийката си.
Етел го целуна още веднъж, а дядо стисна ръката му. Тате му
връчи два шестинчови пирона, ръждясали и малко криви.
– Сложи си ги в джоба на панталоните.
– Защо?
– Ще видиш – усмихна се тате.
Мама подаде на Били бутилка с винтова капачка с четвъртинка
студен чай с мляко и захар.
– И помни, Били, Иисус е винаги с теб, дори в шахтата.
– Да, мамо.
Видя насълзените ѝ очи и се извърна, за да не заплаче и той.
Взе шапката си от закачалката.
– Ами, довиждане – рече той, сякаш просто отиваше на училище. Излезе.
Досега лятото беше горещо и слънчево, но този ден небето
се мръщеше и май се канеше да вали. Томи чакаше, подпрян на
стената на къщата.
– А, ей те, Били.
– Ей те, Томи.
Поеха по улицата рамо до рамо.
От училище Били знаеше, че Абъроуен някога е бил малък
пазарен градец, където фермерите от околните хълмове са продавали стоката си. От горния край на улица „Уелингтън“ се виждаше старото тържище, с отворените кошари за говеда, сградата,
където се продаваше вълна, и англиканската църква – всички от
едната страна на река Оуен, която всъщност не беше много по-голяма от ручей. Сега железопътната линия, която свършваше при
шахтите, прорязваше града като рана. По склоновете се редяха
миньорските къщи, построени от сив камък и покрити с тъмен
уелски аспид. Улиците се виеха по очертанието на планината.
По-къси улички ги пресичаха и се спускаха стремглаво към дъното на долината.
– С кого мислиш, че ще те сложат да работиш? – попита Томи.
Били сви рамене. Обикновено придаваха новите момчета към
някой от заместник-управителите на мината.
– Няма как да знам.
– Дано ме сложат в конюшните. – Томи обичаше конете. В
мината живееха петдесетина понита. Теглеха напълнените от въ-
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глекопачите колички по релсите. – Ти какво искаш да работиш?
Били се надяваше да не го натоварят с повече, отколкото детското му тяло можеше да понесе, но не искаше да си го признае.
– Да смазвам количките – отвърна той.
– Защо?
– Изглежда лесно.
Подминаха училището, където до вчера бяха учили – викторианска сграда със заострени като на църква прозорци. Построено беше от рода Фицхърбърт, както главният учител никога не
се уморяваше да напомня. Графът все още назначаваше лично
преподавателите и решаваше каква да е учебната програма. На
стените висяха картини с героични военни сюжети, а величието
на Британия беше една от основните теми. В уроците по вероучение, с които започваше всеки ден, се преподаваха суровите
англикански доктрини, макар почти всички деца да не бяха от
англикански семейства. Училището си имаше настоятелство, където членуваше и тате, но то нямаше никаква реална власт и можеше само да съветва. Тате казваше, че графът се държи все едно
училището е негово.
През последната години преподаваха на Били и Томи основите
на миньорството, а на момичетата – шиене и готварство. Били с
изненада беше открил, че земята под нозете му се състои от много различни пластове, като сандвич. „Въглищен слой“ беше един
такъв пласт – момчето цял живот слушаше словосъчетанието, без
да го разбира. Узна още, че въглищата са всъщност мъртви листа
и друга растителна материя, напластявана хиляди и хиляди години под тежестта на земята отгоре. Томи, чийто баща беше атеист,
казваше, че това доказва неистинността на Библията, но таткото
на Били отвръщаше, че това е само едно възможно тълкувание.
В този ранен час училището и игрището пустееха. Били се гордееше, че го е оставил зад гърба си, макар част от него да копнееше да се върне там, вместо да се спуска в шахтата.
С приближаването към мината улиците почнаха да се пълнят
с миньори, всеки с тенекиената си кутия и с бутилка чай. Всичките се обличаха еднакво, в стари костюми, които сваляха на работното място. На някои им беше студено, ала Абъроуен беше
гореща мина и всички работеха по долни гащи и ботуши или по
груби ленени гащета. Също така не сваляха дебело подплатените
си шапки заради ниските тавани на тунелите, където човек лесно
можеше да халоса главата си.

