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Бедната девойка и кръгло сираче Есмералда Родригес е влюбена
в Диего — син на богатия латифундиер полковник Габриел Лопес.
Диего също е влюбен в Есмералда. Предстои сватба. В деня на
сватбата обаче се разбира, че бракът е невъзможен, тъй като Есмералда
е незаконна дъщеря на полковника и следователно — незаконна сестра
на Диего.

Есмералда плаче от мъка.
Напълно съкрушена, тя се оттегля в манастир. Там Есмералда се

сприятелява с монахинята Кончита, която й разкрива невероятна тайна.
Всъщност не тя — Есмералда Родригес е незаконна дъщеря на
полковник Еабриел Лопес! Незаконна дъщеря му е нейната сестра-
близначка Фернанда Родригес!

Есмералда плаче от радост.
После пита къде е сестра й Фернанда. Монахинята Кончита

разкрива още една тайна: близначката Фернанда още като бебе е
открадната от странстващо семейство на цигани-катунари.

Есмералда плаче от мъка.
Два епизода по-късно игуменката на манастира й съобщава, че

ако желае, може да се откаже от обета си за безбрачие и да се върне
вкъщи.

Есмералда плаче от радост.
В родния град обаче я чака нов тежък удар. Нейният възлюбен

Диего вече не е между живите! Изяден е от крокодил по време на лов в
долината на Амазонка.

Есмералда плаче от мъка.
Животът за нея губи смисъл. Отчаяна, тя решава отново да

постъпи в манастир. Но ето че в града пристига отец Малкиадес, който
преди месец е ходил да покръства индианците край Амазонка. Той
съобщава на Есмералда, че Диего не е мъртъв! Диего е жив!
Крокодилът, който го е нападнал, не е успял да го изяде напълно, а
само го е изпохапал.

Есмералда плаче от радост.
Но отец Малкиадес не й е разказал всичко. След дълги колебания

той решава да й разкрие цялата истина. Да. Диего е жив, но след
случката с крокодила е загубил паметта си. Сега той смята, че е
индианец и е женен за индианка от племето кариоки.

Есмералда плаче от мъка.
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Животът й отново е безсмислен, единственият й път е пътят към
манастира. Тя вече е изпрала и изгладила монашеските си одежди,
когато в града идва семейство странстващи цигани-катунари. Една от
циганките поразително прилича на Есмералда. Двете се срещат и
Есмералда разбира, че красивата циганка е изчезналата преди години
нейна сестра-близначка Фернанда.

Есмералда плаче от радост.
Тя разказва на сестра си за своята любов и за нещастието,

сполетяло Диего.
Докато разказва, Есмералда плаче от мъка. Фернанда я

успокоява. Тя е научила много цигански магии, с които може да върне
паметта на Диего.

Есмералда не вярва. Фернанда се кълне в златния си пръстен и в
циганския бог Джаго. Вече повярвала, Есмералда тръгва със сестра си
към долината на Амазонка. Там двете намират Диего в племето
кариоки и Фернанда наистина му възвръща паметта.

Есмералда плаче от радост.
Тримата се връщат в родния си град. Есмералда и Диего отново

ще се женят. Вече нищо не може да попречи на щастието им. В деня на
сватбата обаче Есмералда неочаквано ослепява. Местният лекар
доктор Хуан Перес установява, че през последните години тя просто е
изплакала очите си и отсега нататък до края на живота си ще бъде
сляпа.

Всички плачат от мъка. Сляпата Есмералда също плаче.
Но ето че на другия ден в града пристига доктор Куин

лечителката. Тя се е омъжила за своя любим Съли и двамата правят
сватбено пътешествие из Латинска Америка. Доктор Майк Куин
научава за нещастието на Есмералда. Трагедията на момичето така я
разтърсва, че тя решава да прекъсне сватбеното си пътешествие и да
направи първата в живота си очна операция. Съли я разубеждава.
Доктор Хуан Перес — също. Доктор Куин обаче е непреклонна — тя
ще оперира Есмералда!

Операцията е успешна! Есмералда отново може да вижда! И да
плаче!

Целият град плаче от радост!
(Край на седемстотин шестдесет и пети епизод. Очаквайте

продължение.)
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom

	Заглавна страница
	Основен текст
	Заслуги

