
 



 



Увод на автора 

Здравей, Читателю! 

Благодаря ти, че взе в ръцете си тази книга. Обещавам ти приятни 

часове с нея. Тя ще те отведе триста години напред във времето. 

Човечеството е преодоляло земните си проблеми, но космосът 

все още е предизвикателство за смелчаци като теб. Това не е 

разказ за далечни планети и невероятни събития, а изпитание за 

твоята интелигентност. За да го преодолееш, ще ти е нужен остър 

ум! Ще те поставя в центъра на ужасна бъркотия. Доста късмет 

ще ти трябва, за да се оправиш в нея, но, ако главата ти е на 

мястото си, ще се срещнем п ак в края на п риключениеото.

Приятно четене! 



Ти си героят в тази книга и това е твоето приключение. То започва така: 

Ти си един от многото, току що завършили галактическите колежи, 

младежи, на които тепърва предстои да намерят своето място в живота. 

Отличните оценки, получени на заключителните изпити, ти обещават 

добро бъдеще. Но засега не се замисляш как да подредиш живота си по-

нататък. По време на тежкото следване винаги те е радвала мисълта за 

едномесечна почивка, която ще си дадеш след завършването. Сега тя е 

факт - трийсет дни, които прекарваш в сладко безделие. 

Ером е курорт, който гарантира на гостите си тишина и спокойствие. 

Именно затова избираш него. По цял ден си на плаж, а вечер се отбиваш в 

шах-клуба. Там се упражняваш във всички разновидности на древната игра 

- от нейния класически вариант до триизмерния шах, чието поле 

поразително напомня футболна топка. За твое голямо съжаление 

рядко намираш достоен партньор. В това няма нищо чудно, като се има 

предвид, че в 2293 година повечето хора предпочитат зрелищата като 

начин за отмора. 

И тази вечер жънеш победи под бурните аплодисменти на зяпачите. 

Атрактивната ти игра кара много от посетителите на клуба да се скупчват 

край дъската ти. Тъкмо довършваш поредния си противник с красива 

комбинация, когато тълпата срещу теб се раздвижва и от нея 

изскача възрастен мъж. 

- Чудесна игра - похвалва те той. - Ще пробваш ли и с мен? 

- Иска ли питане? Сядай! 

Мъжът е на около петдесет години, среден на ръст, с атлетично 

телосложение. Нещо в погледа му те кара да мислиш, че най-сетне си си 

намерил майстора. Започва играта съсредоточено, а докато обмисляш 

поредния си ход те наблюдава внимателно. През цялата партия той 

диктува играта и ти преминаваш в глуха защита. Накрая все пак успяваш 

да се добереш до равенство, но си принуден да признаеш превъзходството 

му. 

- Имах късмет, че играхме на класическия квадратен шах - казваш ти  - Тук 

вариантите са по-малко и не пролича разликата в класите. Нека опитаме с 

триизмерния. 

• • • 
Така се запозна със Спарки. Следващите две седмици преминаха в 

непрекъснати сражения върху шахматните дъски. След затварянето на 

клуба дълго се разхождахте по брега. По време на тези нощни рейдове 

Спарки винаги успяваше да насочи разговора към следването ти в колежа 

и плановете ти за бъдещето. Някак неусетно му разказа всичко за себе си и 

в края на втората седмица ти вече нямаше тайни от него. Личността му все 

още си оставаше мистерия за теб. 



• • • 
Всяко нещо си има край. Това важи в особена сила за почивките. В 

последната вечер от твоето пребиваване в Ером двамата със Спарки седите 

на пясъка, взирайки се мълчаливо в далечния хоризонт. Накрая той 

нарушава тягостната тишина. 

- Е, приятелю, нима напускаш тази красота? 

- Нямам избор, Спарки! Не мога цял живот да почивам. Трябва да се 

захвана с нещо. 

- Имаш ли някаква конкретна идея? 

- Засега не, но все ще изплува нещо. 

- Бих могъл да ти предложа работа. Тежка и опасна, но пълна с 

приключения. Докато бях по-млад работата ми доставяше удоволствие. 

С възрастта нещо в мен се промени. Мисля да се оттегля, но преди 

това трябва да оставя свой наследник в Отдела. Ти имаш нужните 

качества. Харесва ли ти предложението ми? 

Думите му те раздвояват. Сърцето ти крещи: „Да! Приемам!”. Разумът те 

съветва: „Почакай! Помисли!” 

- Спарки! Бих искал да приема, но не мога без да зная нищо. Разкажи ми за 

себе си и своята работа. 

- Прав си. Ще започна отначало. Аз съм суперагентът на Отдела за 

гарантиране сигурността на подопечните планети. Подопечни са 

планетите, на които разумният живот все още не е достигнал 

необходимото ниво на развитие, за да бъде приет за член на Галактическия 

съвет. Отделът следи развитието им и осуетява опитите на разни типове да 

ги завладеят. Много безделници използват постиженията на техническия 

прогрес за да всяват страх сред туземното население и да ги подчиняват на 

интересите си. По този начин те отклоняват планетата от естествения р]път 

на развитие. Много от тези опити биват осуетявани в зародиш. Тарикатите, 

успели да кацнат на избраната от тях планета, посрещат „гости” от Отдела 

най-късно до десет дни след появяването си. От всеки 100 опита 99 

завършват така. Като суперагент имам право да не се занимавам с 

такива баналности. Моят случай е стотният злодей оказал солидна 

съпротива на пристигналите агенти. Тогава трябва да действам 

бързо. По принцип избягвам рисковете, защото провалът ми ще доведе 

до употреба на груба сила и разрушения. Но понякога агентът е длъжен 

да рискува. Това е част от професията му. Важното е интуитивно да усещаш 

кога трябва да залагаш на късмета си и кога на строгата логика. Още 

си млад и зелен, но аз бих могъл да направя от теб истински суперагент. 

Нямам какво друго да ти кажи. Решавай! 

Сега вече всичко ти става ясно. Непрестанното любопитство на Спарки не 

е било напразно. Цели две седмици той те е изпитвал и ето, че си показал 

най-доброто от себе си. 

- Кога ще бъде първата ми задача? - питаш нетърпеливо. 



- Не бързай толкова. Все още не си готов. Върви да си събереш багажа, а 

утре тръгваме за моето планинско имение. Там има всичко необходимо за 

твоето обучение. - И, забелязвайки ободрения ти поглед при споменаване 

на имението, Спарки добавя. - Не се чуди. Казах ли ти, че работната е доста 

добре заплатена? 

• • • 
Зареждат се дълги дни, изпитателни с тежки занимания. Уроците по 

фехтовка и бокс се редуват с логика и космическа навигация. Научаваш се 

да боравиш с най-новите постижения на техниката. 

Един ден, след края на поредната изтощителна тренировка, Спарки ти 

казва: 

- Е, млади приятелю! Вече ти предадох всичко, което знам. Готов си за 

изпитанието. Липсва ти опит, но той идва с годините. Остава само да 

изчакаме първото повикване от Отдела. 

Вече губиш надежда, когато видеофонът иззвънява. Натискаш бутона и на 

екрана се появява мъж във военна униформа. 

- Къде е Спарки? Ти кой си? 

Интуицията ти подсказва, че не бива да му казваш истината. 

- Техник съм. Климатичната инсталация нещо се е повредила и... 

В този момент Спарки влиза в стаята и се обръща към теб: 

- Остави ни сами и отиди да погледнеш шадраванчето в парка. От два дни 

е запушено и ме е страх да не се заблати. 

Излизаш с треперещи крака. Сигурен си, че човекът от екрана е шефът на 

Отдела. Явно дългоочаквният миг е настъпил! 

След малко Спарки идва при теб. 

- Това е твоят шанс! Някой е забъркал каша на Мерия. Отивам да взема 

документацията по случая. 

Планерът му излита, а ти не можеш да си намериш място от вълнение. 

Постепенно се овладяваш. Тъй като не знаеш колко време ще се забави, се 

настаняваш удобно в  едно кресло. Чакането се п роточва и неусетно 

заспиваш. 

Стряска те лек шум. Спарки се е върнал и в момента оставя купчина 

документи на масата. Нетърпеливо посягаш към тях, но той слага ръката 

си върху твоята. 

- Първо искам да ти кажа някои неща, които няма да намериш в папките. 

Планетата, на която те изпращам, крие в недрата си огромни количества 

мерит-вещество, крайно необходимо на нашите инженери за построяване 

на суперкомпютър от седмо поколение. Запасите от мерит в познатата част 

от Галактиката са на изчерпване и затова се принудихме да прибегнем до услугите 

на Мерия. Запасите на мерит на планетата са съсредоточени в Кралството. 

Селкор се представи на крал Нордик за могъщ магьосник и постигна с него 

споразумение, според което кралят му дава полуостров 



Лименор и се задължава да му предава 10 килограма мерит в чист вид. 

Това прави около 50 тона скална маса, защото концентрацията на мерита е 

много малка. В замяна на това Селкор върши дребни услуги, като 

докарване на дъжд по време на суша или п рекратяване на дъждовете, ако 

те заплашват реколтата. Освен това неговата „магия” пречи на Дракона да 

нахълтва в Кралството всеки път, когато прегладнее. Задачата ти е да 

заловиш Сенус. Бих ти п редложил един приблизителен п лан за действие. 

Първо кацаш в Лименор, защото въоражението, което ще можеш да 

вземеш оттук е крайно недостатъчно. За сметка на бързината корабът ти е 

толкова малък,че няма да можеш да вземеш от сега всичко необходимо за 

мисията. След това трябва да прекосиш Кралството и Робия и да навлезеш 

в дивите земи. Внимавай край Черната кула - мощта р]сигурно е огромна. 

Откриваш Сенус, залавяш го жив или мъртъв и го откарваш в Лименор. 

Подаваш сигнал, че мисията ти е завършила успешно и излиташ преди 

хората от Отдела да са дошли за Сенус. Разбира се, това е само примерен 

план. В една толкова сложна мисия винаги се появяват непредвидени 

ситуации. Тогава трябва да променяш плана, а п онякога дори да 

го изоставиш напълно. Понякога отстъплението е по-правилно 

от безразсъдната храброст. А сега те оставям да четеш. 

Посягаш към най-горната п апка, в която намираш географски сведения. 

„Повърхността на Мерия е почти изцяло покрита с вода. Единствената 

суша е Острова. Бурният океан, неблагоприятният климат по 

крайбрежието и стръмните брегове не п озволяват на местните жители да 

развият корабоплаване, дори в най-примитивна степен. 

По-важни географски обекти: 

Снежната планина - високите р]върхове са сковани от лед по всяко 

време на годината. Единственият път, по който може да бъде прекосена, 

минава през Черната кула. 

Драконовата планина - скалиста и непроходима. Единственият път през 

нея е прекаран от огнедишащото чудовище по време на набезите му към 

Робия и Кралството. 

Бързата река - не много дълбока, с каменисто дъно и силно течение. 

Корабоплаването по нея е невъзможно. Единственият мост през реката 

свързва главния град на Робия /Керион/ с Кралството. Построен е с 

помощта на Селкор. 

Дивите земи - населени са с варварски племена. Тъй като не представляват 

интерес за Галактическия съюз няма точна карта на тази област. 

Робия - населението р]е трудолюбиво и покорно. Съсредоточено е в 

шест големи града. Столицата Керион се намира на северния бряг на 

Бързата река и от нейните стени започва мостът през реката. Управител на 

Робия е Тонвер. Той отговаря за сдобиването на войската на Сенус с 

храна и настаняването р]на територията на Робия. 



 



Кралството - населявано от седем племена. Преди три века теарите 

подчиняват останалите шест и построяват столицата Теарима. Запасите от 

мерит се намират близо до столицата. Сегашният крал Нордик е настроен 

приятелски към Селкор. 

Лименор - до идването на Селкор мястото е било ненаселено. Техниката 

превръша скалистия полуостров в плато, заобиколено от високи скали. За 

опазване на съоръженията от любопитни очи е построена Вратата. 

Вратата - за излизашия от Лименор се отваря без проблеми. Искащият да 

влезе трябва да отговаря на въпрос. При правилен отговор автоматиката 

отваря вратата и сигнализира на Селкор за посетителя. Въпросът се сменя 

на всеки десет дни и Селкор съобщава отговора му само на крал Нордик, за 

да може той, в случай на нападение от страна на Сенус, да поиска помощ. 

Съобщенията от типа на телефонните връзки са невъзможни поради 

аномалии в атмосферата на Мерия. 

Прохода на Дракона - единственият път през планината. Удобен е за 

преминаване, но присъствието на Дракона го прави неизползваем за 

местните жители. Минаващият през прохода има минимален шанс да 

премине необезпокояван, ако улучи някое слизане на Дракона към Робия. 

Извън прохода чудовището напада само ако е гладно или предизвикано. 

Моста - охраняван е от двете страни. По него минават само търговци от 

Робия и Кралството. От страна на Робия местните търговци минават с 

парола. Търговците от кралството са задължени да носят виолетови 

платове и да предлагат стоките си само в Керион. От страна на Кралството 

стражата е поставена, за да попречи на евентуално нахлуване на войските 

на Сенус. Малки групи се пропускат без проверки. 

Черната кула - Сенус прокарва прохода през Снежната планина, за да 

могат войските му да преминат в Робия и оттам да атакуват Кралството. 

Кулата се намира на планината и защитава прохода в случай на нужда. 

Групата, изпратена от Отдела, беше спряна именно там. Кулата е 

съоръжена с последните достижения на военната техника. В нея има 

многоброен гарнизон от варвари, предвождани от робот-автомат. 

Мелдог - столица на Дивите земи построена от Сенус. От нея той 

контролира действията на войските си. 

Таерима - столица на Кралството и седалище на крал Нордик. 

Керион - главен град на Робия. Крепостните стени са надвесени над моста. 

Голям варварски гарнизон е разположен в града. 

За Омагьосаната гора, блатата и езерото няма конкретни сведения. 

Известно е само местоположението им, което е отразено на картата на 

Робия. 

 

 

 

 



 



Втората папка съдържа оскъдни сведения за по-важните личности, които 

ще срещнеш по време на мисиите си. 

Нордик - владетел на Кралството. Смел воин и ведър управител. Обичан 

от народа си. Войската му би се справила с всеки противник, но е безсилна 

пред мощта на Сенус. Поддържа приятелски отношения със Селкор. 

Тонвер - управител на Робия и слуга на Сенус. Живее в Керион. 

Тамошният гарнизон е под негово командуване. 

Селкор - служител от Снабдителния отдел на Галактическия съюз. 

Отговаря за преработката и транспортирането на мерита. 

Сенус - няма досие в нито един от отделите на „Галактическа сигурност”. 

Първият му опит да провали сделката с мерита не успява. Появявайки се в 

Таерима, той предлага услугите си на краля и става придворен магьосник. 

Опитва се да скара кралството с Лименор, но Нордик е доволен от Селкор 

и изгонва Сенус от земите си. Групата от Отдела пристига един ден след 

като Сенус напуска Кралството. Агентите п одценяват мощта му и това 

води до тяхната гибел. Преследвайки го през Прохода на Дракона, Таркин 

и Карос, те попадат на засада край Черната кула. Двама от тях успяват да 

избягат, но стигат само до Керион, където биват заловени и отведени в 

Мелдог. С това първата част от плана на Сенус приключва успешно. Той 

печели време, за да прехвърли войските си в Робия. Начинът, по който се 

справя с групата, показва, че той много добре познава начина на действие 

на Отдела в случай като неговия. Предполага се, че е подготвил изненади и 

за следващите преследвачи. 

Техниката, която показва до момента, говори, че операцията му е отлично 

планирана и подсигурена с необходимото въоръжение.

Третата папка съдържа две карти. На едната е изобразен Острова, а другата 

представлява п одробен п лан на Робия. Докато ги разглеждаш умората 

надделява и ти заспиваш. 

Един час преди излитането Спарки те събужда и те отвежда в арсенала на 

Отдела. Обширното п омещение е изпълнено със стъклени клетки. Във 

всяка от тях има по един предмет, а под него малка табела дава сведения за 

качествата му и начина на използване. Пълно е с неща, които биха 

облекчили много задачата ти. Минаваш между редиците и внимателно 

прочиташ написаното за всеки предмет. 

1. Компас - аномалиите на Мерия ще попречат на 

уреда да изпълнява обичайното си предназ-

начение. За сметка на това компасът би те 

предупредил за близостта на движещ се метален 

предмет. Тогава уредът издава пищящ звук, а 

стрелката му е ориентирана в п осоката откъдето 

идва обектът. /1/ 



2. Транслатор - универсален преводач. Благодарение на него 

ще можеш да разбираш и говориш всички познати езици в га-

лактиката. /2/ 

3. Индикатор на маса - издава звуков сигнал при 

приближаването на група, по-голяма от 20 човека. /2/ 

4. Противогаз - слага се бързо и действа безотказно. 

Няма отровна течност и газ, които биха могли да 

преминат през филтъра му. /2/ 

5. Противопожарен костюм - предпазва от изгарящото 

действие на огнените езици и от топлината. 

Полезен е, ако искаш да ядеш топла пица с голи ръце или да 

се къпеш в поток от вряща лава. /2/ 

6. Витален костюм - всяко премеждие ще отнема отделен 

брой енергийни точки. С този костюм енергийните ти точки 

се увеличават с 10. /3/ 

7. Димка - пушекът, изхвърлен от нея, 

обърква почти всеки преследвач. /2/ 

8. Универсален шперц - действието му прилича на безшумна 

бомба. Секунди, след като се прилепи към дърво или метал 

шперцът прави дупка, широка 1 метър и дълбока 15 сантиметра. 

Безсилен е само срещу Вратата на Пименор. /2/ 

9. Електросмърт - излъчва вълни, които смуща-

ват действието на апарати, използващи 

електрическа енергия. Действието на уреда може 

да бъде предотвратено от защитно поле, но 

апаратурата за създаване на такова поле е голяма и трудно преносима. /3/ 

10. Трансформатор за храна - има вид на малка 

кутия за бисквити, но съдържанието р]би могло 

да засити и най-големия лакомник. При отваряне 



кутията започва да бълва плодово пюре, достатъчно за задоволяване на 

едногодишните нужди на два милиарда малки лакомници. /2/ 

11. Огнехвъргачка - изхвърля огнена струя, 

способна да изгори за секунди Троянския кон заедно 

с намиращите се вътре воини. /2/ 

12. Убиваща кама - наглед съвсем обикновена, 

но никога не пропуска жива цел. Върхът р]

пропуска смъртоносна отрова. /1/ 

13. Приспиваща кама - действието р ]е също както на убиващата, 

но вместо отрова върхът р]пуска упояваща течност. /1/ 

14. Газова бомба с отровен газ - взривяването р ]разпръсква 

смъртоносен газ във всички посоки в радиус от 200 метра. /2/ 

15. Проследяващо устройство - изстрелва миниатюрен предавател в 

дрехата на човека, когото искаш да проследиш. Предавателят излъчва 

сигнали, които устройството приема. /2/ 

16. Подслушвателно устройство - изстрелва предавател, който може да се 

забие в дреха, дърво или мазилка. С негова помощ може да бъде 

подслушан дори разговор между Винету и Олд Шетърхенд без те да усетят 

нещо. /2/ 

17. Хапче за четене на мисли - погълналият го придобива 

способността да чете мислите на събеседника си. Безполезно е 

срещу безмозъчни противници. /1/  

18. Хипнохапче - погълналият го изпада в хипнотичен сън и 

от него могат да бъдат изтръгнати нужните ти сведения. Ако 

ги знае, разбира се! /1/ 



19. Допингхапче - не се притеснявай, няма да те отстранят от 

задачата ти, ако го използва. То увеличава силовите точки 

с 3 за предстоящия бой./1/  

20. Хапче „котешки очи” - с негова помощ би могъл да виждаш 

през нощта така лесно, както и през деня. Ще ти помогне и в 

случай, че решиш да се разхождаш през лятото без слънчеви 

очила. /1/ 

Това са нещата, които може и да не намериш в Лименор. Но преди да 

избереш какво да вземеш със себе си трябва да определиш енергийните, 

силовите и обемните си точки. 

Енергийни точки /енергия/ - мисията ти ще те тласка към безброй 

опасности. Преодоляването им ще намалява енергията ти. Ще преживееш 

и приятни мигове, които ще увеличават енергията ти. Отбелязвай всяка 

промяна на енергийните си точки в дневника в края на книгата. Началният 

брой енергийни точки ще получиш като посочиш едно число от таблицата 

в края на книгата и прибавиш към него 10. Така получената стойност 

запиши в дневника. 

Силови точки /сила/ - те показват до каква степен си приличате с Арнолд 

Шварценегер. Определяйки ги, ще можеш да избереш най-подходящата 

стратегия. Ако силата ти е голяма няма защо да се плашиш от битки, но 

ако не си кой знае какъв здравеняк по-добре е да не се замесваш в излишни 

свади. 

Основните силови точки ще получиш като посочиш едно число от 

таблицата и прибавиш към него 10. Запиши силата си в дневника! 

1. Начин на провеждане на битката. По п ътя си ще срещнеш много 

противници. Някои от тях би могъл да избегнеш, други - да обезвредиш, 

но ще има и такива, с които ще трябва да излезеш в пряк двубой. Той 

ще протече по следните правила: 

Посочваш число от таблицата. Делиш го на две. Ако се получи дроб 

закръгляваш на по-голямото число. Резултата прибавяш към основната 

си сила. Така ще получиш силовите си точки за предстоящия бой. 

Посочил си 9. Делиш на две и получаваш 9:2 = 4,5. Закръгляваш на 5. Ако 

основната ти сила е 17 силата ти за предстоящия бой ще е 17 + 5 = 22. 

Същите операции правиш за противника си. 

2. Размяна на удари - посочваш число от таблицата. Делиш го на две. Ако 

се получи дроб закръгляваш на по-голямото число. Резултата прибавяш 

към силата си за този бой. Така получаваш силата на поредния си удар. 

Същото правиш и за противника си. След това сравняваш силата на двата 

удара. Има три варианта: 



- двете числа са равни или разликата им е една точка. Тогава и на двама ви 

този удар отнема по една енергийна точка 

- силата на твоя удар е с две или повече точки по-голяма от силата на 

неговия удар. Тогава неговите енергийни точки намаляват с три, а твоите 

остават същите. 

- силата на неговия удар е с две или повече точки по-голяма от силата на 

твоя удар. Тогава твоите енергийни точки намаляват с три, а неговите 

остават същите. 

3. Определяне на победител - размяната на удари продължава, докато на 

един от двамата енергийните точки станат 0. Тогава другият е 

победител. Пример: 

Ти - енергия 25, основна сила 12

Противник - енергия 10, основна сила 10  

Определяне силата за този бой  

За теб - посочено 7, резултат 4/3,5/, сила на боя 16=12 + 4

За него - посочено 6, резултат 3, сила на боя 13= 10 + 3

Размяна на удари 

Твой - посочено 10, резултат 5, сила на удара 21=16 + 5 

Негов - посочено 7, резултат 4, сила на удара 17=13 + 4 

21-17 = 4, твоята енергия е 25, неговата е 10-3 = 7  

Твой - посочено 6, резултат 3, сила на удара 19= 16 + 3 

Негов - посочено 8, резултат 4, сила на удара 17=13 + 4 

19 -17 = 2, твоята енергия е 25, неговата е 7 - 3 = 4  

Твой - посочено 3, резултат 2, сила на удара 18=16 + 2 

Негов - посочено 11, резултат 6, сила на удара 19=13 + 6 

19 -18=1, твоята енергия е 25 - 1 =24 неговата е 4 - 1 = 3  

Твой - посочено 9, резултат 5, сила на удара 21 = 16 + 5 

Негов - посочено 7. резултат 4, сила на удара 17=13 + 4 

21 - 17 = 4 твоята енергия е 24, неговата е  3-3=0 

В този бой ти си победител. 

За следващия бой ще имаш: енергия 24, основна сила 12. 

Обемни точки - цифрите в скоби, след предметите, показват колко точки 

отнема всеки отделен предмет. Посочи едно число от таблицата и 

прибави към него 10. Така ще п олучиш броя на обемните си точки. 

Сега вече можеш да определиш какво ще вземеш със себе си, като имаш 

предвид, че предметите с номера от 1 до 5 можеш да ползваш много 

пъти/от тях ти е достатъчен само един екземпляр/, а тези с номера от 6 

до 20 - само един път /ако си п адаш п о п одслушването ще трябва да 

вземеш няколко подслушвателни устройства, всяко от които ти отнема по 

2 точки/. Пример: посочил си 3 и обемните ти точки са 10 + 3= 13.  



Вземаш: 

1. Проследяващо устройство 1 брой = 2 обемни точки

2. Витален костюм 1 брой = 3 обемни точки

3. Транслатор 1 брой = 2 обемни точки

4. Газова бомба 2 броя = 4 обемни точки

5. Приспиваща кама 2 броя = 2 обемни точки

Всичко =13 обемни точки.

С определянето на енергийните точки, силовите точки и взетите предмети, 

подготовката ти за мисията завършва. Обличаш енергийния костюм. По 

него нареждаш предметите. Бронята и мечът те чакат в кораба. Те ще са ти 

необходими, едва когато стъпиш на повърхността на Мерия. 

На раздяла Спарки ти казва: 

- Не забравяй! Ти си Спарки! Така ще се представиш на Селкор. Той не ме 

познава, така че подмяната ни ще остане незабелязана. Остави автопилота 

да те откара до планетата и да те приземи в Лименор. Пилотската кабина е 

тясна и всяко твое движение ще намалява енергията ти. Затова почивай 

по време на полета. Сега е време да тръгваш. И нека разумът ти да е с теб! 

Люкът се затваря и мисията ти започва! 

Някои пояснения към правилата на играта: 

1. Ако имаш допингхапче, можеш да го вземеш в началото на боя. 

Понякога противникът те напада изненадващо. Тогава в текста изрично се 

споменава, че нямаш право да ползваш допингхапче за настоящия двубой. 

2. Хапчетата имат краткотрайно въздействие - до три епизода. След това 

възвръщаш нормалното си състояние. Всички, освен допингхачпето, се 

използват само когато има указание за това. 

3. Когато попаднеш на глава, в която трябва да отговориш на въпрос и 

правилният отговор е написан на следващата глава, не бързай да преминеш 

на нея преди да си намислиш отговора. Не се опитвай да нагодиш твоя 

отговор към верния. С една дума - не хитрувай! 

4. Веднага след като използваш някой от предметите с номера от 6 до 20 го 

зачерквай от списъка на взетите предмети. 

5. Води точна сметка за парите, които притежаваш. Сега нямаш такива, но 

в процеса на играта ще се сдобиеш с тях. 

6. В края на играта има таблица с числа от 2 до 12. Ще прибягваш до нея 

всеки път, когато се иска да посочиш число. Вместо таблицата можеш да 

използваш две зарчета. 

7. Записвай силата, енергията, промяната на енергията, взетите предмети и 

проведените боеве. Можеш да го направиш на бял лист или в специална 

таблица в края на книгата. 



1 
Докато автопилотът уверено управлява кораба, ти отморяваш в малката 

каюта, която се намира зад пилотската кабина. От време на време 

бордовият компютър те информира за успешното протичане на полета. 

Досега никога не си излизал извън границите на Слънчевата система и 

гледката те впечатлява. На два пъти покрай теб профучават комети, а 

корабът едва не се врязва в опашката на първата. Разбира се автопилотът и 

в този случай е изчислил правилно безопасната траектория. После 

минаваш съвсем близо до едно от чудесата на познатата ни вселена 

четворната звезда Астрофакт Слод като и тя се изгубва в далечината, 

космическият пейзаж става еднообразен. Тъкмо когато гледката сьвсем ти 

доскучава, от тъмнината изплува летяща чиния. С приближаването на 

кораба става ясно, че това е гигантска пръстеновидна космическа станция. 

- Обектът пред нас излъчва непрекъснато повтарящо се съобщение - 

прекъсва наблюденията ти компютърът. 

- Какво гласи то? 

- Не мога да преведа. Не е на официален галактически език. 

Сещаш се, че поради малкия обем и невероятната скорост, кораби като 

твоя са лишени от редица полезни прибори. Един от тях в момента 

страшно ти липсва.  

Ако имаш транслатор, отиди на 25. Ако нямаш, отиди на 34. 

2 
Решението ти е добро! От Огра би могъл да избираш между прохода и 

Керион. А и пътят ти предлага прекрасни гледки. От лявата ти страна се 

простират високи голи скали. Отдясно е езерото. В далечината забелязваш 

нещо голямо. Внимателно се доближаваш до него и откриваш, че това е 

рибарска хижа. Поне така изглежда отвън. Пред нея на малък пристан е 

вързана лодка. Ако решиш да влезеш в хижата, отиди на 417. Ако 

тръгнеш да крадеш, отиди на 373. В случай, че продължиш пътя си 

към Огра, отиди на 13. 

 

 

3 
Винаги има какво да научиш, ако внимателно следиш действията на 

автопилота. Пестеливите маневри и строгото придържане към 

правилниците са предимства, чрез които машините завладяват 

управлението на транспортните средства и не е далеч денят, когато хората 

ще бъдат само пътници в космическите кораби. Веднъж видял целта, 

пилотът често забравя за насочващия лъч и приземява кораба, осланяйки се 



само на сетивата си. Многото катастрофи, станали по тази причина, 

доведоха до постепенна автоматизация и в днешно време около 95 

процента от задълженията на пилота лежат на плещите на корабната 

автоматика. 

Компютърът прекъсва краткия ти поход в историята на космотехниката. 

- Насочващият сигнал се изгуби. Вече сме в атмосферата на планетата. 

Новината е тревожна. Корабът ще излезе от облачната обвивка на Мерия с 

голяма скорост и липсата на лъча прави непредвидимо мястото на кацане. 

Докато обмисляш как да реагираш компютърът докладва за нова промяна. 

Насочващият лъч е уловен, но идва от друго място. Започвам маневри за 

приземяване на новата площадка. 

Новината донякъде те успокоява, но смяната на местоположението на 

излъчвателя все пак е озадачаващ факт. Трябва бързо да решиш как да 

постъпиш. Ако мислиш, че всичко е нормално, отиди на 314. Ако 

решиш, че това което става е съмнително, отиди на 121, но активността 

ти по време на кацането ще ти отнеме една енергийна точка. 

 

 

4 
Достигаш до стените на Аркол без да срещаш по пътя си други 

препятствия. Тук възниква един проблем - нямаш пари. Местността е 

открита и не може да устроиш засада на някой търговец. Затова влизаш в 

града с надеждата да измислиш нещо на място. Още не прекрачил 

градската порта, един човек те спира. 

- Слушай, приятелю, искаш ли да изкараш пет жълтура. Обзаложих се с 

един здравеняк, че ще намеря човек, който да го победи. Ти ставаш за тая 

работа. 

Ако решиш да се биеш, отиди на 368. Ако имаш шперц и решиш да 

откраднеш пари от някоя къща, отиди на 389. Ако искаш да се 

отправиш веднага към страноприемницата,  отиди на 433. 

 

 

5 
Досега нуждата те правеше сляп за природните красоти на планетата, 

защото най-важно беше по най-бърз начин да се добереш до Лименор. 

Опасностите те дебнеха на всяка крачка и с времето се увеличаваха. Сякаш 

зловеща сянка беше надвиснала над теб по целия път през Робия. 

Веднъж стъпил в земите на Кралството изпитваш желание да се 

поотпуснеш, да дадеш почивка на тялото и мозъка си. Когато пристигнеш 

в Лименор няма да имаш време за това. Ще трябва веднага да поемеш 

обратно към Дивите земи. Пътят до Лименор би трябвало да бъде най-

леката и приятна част от сегашния преход. 



 



За съжаление хубавите планове са едно, а действителността - съвсем друго. 

След напускането на Робия си позволяваш кратък сън, който да възстанови 

силите ти. Поради липсата на будилник почивката ти се проточва и когато 

се събуждаш с ужас установяваш, че вече е пладне. На всичкото отгоре 

усещането за надвиснала опасност не те напуска. Интуицията ти подсказва, 

че трябва да се добереш до Лименор още тези вечер. Едва там ще се 

почувстваш на сигурно място. Трябва да помислиш как ще минеш през 

Вратата. Може би си заслужава да направиш малко отклонение и първо да 

се отбиеш в Таерима, където да се опиташ да убедиш крал Нордик да ти 

каже отговора на сегашната загадка на Вратата. Ако се спреш на този 

вариант, отиди на 240. Ако се довериш на собствените си сили и 

решиш, че сам можеш да отговориш правилно на загадката, отиди на 

370. 

 

 

6 
Все още не си решил откъде ще опиташ да напуснеш Робия. Поемаш към 

Огра, защото оттам би могъл да се насочиш към всеки изход. Пътят е лек и 

приятен и изключва възможността някой да те изненада. Стигаш до 

чуднокрасиво място. Вдясно скалите образуват малка площадка, в центъра 

на която се извисяват три канари, а между тях има изсъхнало дърво.  

Ако си чувал за това място и искаш да се възползваш от тайната, 

която то крие, отиди на 14. В противен случай, на 212. 

 

 

7 
Дълго време не срещаш никого по пътя. Изведнъж в далечината 

забелязваш човек, който идва срещу теб. Докато се приближава имаш 

време да го огледаш. Облечен е в селски дрехи, а погледът му е 

подигравателен. Това те раздразня и решаваш да го накажеш. Избери с 

какво ще го нападнеш. 

Хапче за четене на мисли - отиди на 255. 

Убиваща кама - отиди на 316. 

Приспиваща кама - отиди на 398. 

Меч - отиди на 54. 

 

8 
Пред очите ти е най-странният средновековен град. Колкото и да се 

взираш, не можеш да откриеш и помен от крепостни стени, ровове или 

каквито и да било други отбранителни съоръжения. На пръв поглед нищо 

не би могло да попречи на евентуални нападатели. Само пътят е преграден 

с врата, на която е кацнал гарван. Отначало се опитваш да минеш през нея, 



но колкото и да се напъваш, не успяваш да я отвориш. Когато тръгваш да я 

заобикаляш винаги се удряш в невидима стена. Едва сега разбираш, че 

градът не е беззащитен. Охраната му е поверена на енергийно поле. Без 

съмнение това е дело на Сенус. Явно Перст крие тайни, които не е искал да 

научиш. Докато се чудиш как да преодолееш полето, гарванът се обажда: 

- Само аз мога да те пусна в града. Но първо ми кажи кой си и какво дириш 

тук, защото не всекиму е позволено да смущава мъдреците. 

- Славата на Перст достигна до мен и реших да навестя града. Аз съм 

рицар. Обикалям света и търся приключения. Дойдох тук за да се поуча от 

най-мъдрите. 

- Кажи ми, чужденецо, какво би искал да получиш от мъдреците? Жаждата 

за знание ли те доведе тук или желанието да намериш отговор на 

измъчващи те въпроси? 

Ако отговориш, че търсиш знание, отиди на 180. Ако кажеш, че си 

дошъл за отговори, отиди на 221. 

9 
Огра - централното разположение би направило този град столица на 

Робия, ако не съществуваше мостът. Той притежава необходимите за това 

достойнства - монументална архитектура, здрави укрепления и богато 

население. Сега градът е принуден да търпи второстепенното си 

положение, въпреки че си остава пресечна точка на всички робийски 

пътища. 

Влизането ти в Огра се превръща в събитие за хората тук. Всички 

втренчват очачвателно погледи в теб. Докато се питаш на какво ли се  дължи 

този неочакван интерес един минувач се блъска грубо в теб. 

- Нямаш ли очи да гледаш, нещастнико? - започва скандала той. - Нима 

трябва да се пазя от всеки глупак, който се изпречи на пътя ми? 

Кривокраки грозници като теб бих гонил от нашия град. Ако веднага не ми 

се извиниш, ще те убия. На колене, мизернико, моли за прошка! 

Това вече е наглост в чист вид. Ако решиш да затвориш устата на 
нахалника с точен юмручен удар, отиди на 218. Ако ти се стори 
странно, че човек с по-слаба физика се осмелява да те заплашва и 

решиш да изчакаш с разправата, отиди на 468. 

10 
Излизаш на кръстопътя за Керион и Огра. Ако решиш да тръгнеш към 

Огра, отиди на 6. Ако мислиш, че е по-добре да напуснеш Робия през 

Керион, отиди на 7. 



11 
Пред теб е проходът, който води към убежището на звяра, и е 

единственият ти шанс да напуснеш Робия и да се измъкнеш от лапите на 

Сенус. Засега все още вървиш през предпланинската долина. Посочи едно 

число от таблицата.  

Ако е от 2 до 10, отиди на 187.  Ако посочиш 11 или 12, отиди на 459. 

 

 
12 

Задачата ти се струва лесна и след кратък размисъл казваш отговора. 

Всички поклащат одобрително глави. 

- Сега вече е ясно, че не си ни лъгал - казва председателят. - Дано краткото 

забавяне да не ти попречи. Ще ти дадем транслатор. 

Транслаторът е малко устройство, което се монтира в мозъка ти. Докато 

мозъчният хирург върши тази работа научаваш, че районът, през който се 

каниш да минеш, е опасен. Всеки момент се очаква избухването на 

свръхновата ВР118С. 

Благодариш за транслатора и предупреждението. Качвайки се на кораба, 

веднага подаваш данните в компютъра. Оказва се, че заобикалянето ще ти 

отнеме пет дни. Такова забавяне е недопустимо. Ще трябва да поемеш 

риска и да навлезеш в опасния участък, надявайки се, че звездата няма да 

избухне докато си в обсега й. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 11, отиди на 139.  Ако посочиш 12, отиди на 52. 

 

 

13 
Решаваш, че хижата не те интересува, а и неестествено спокойните води на 

езерото не те плашат. Пътуването ти продължава без да се случи нещо 

съществено и скоро стените на Огра се появяват пред очите ти. Ако знаеш 

къде да намериш Блатника и искаш да те преведе през блатата, отиди 

на 247. Ако не си чувал за Блатника или не желаеш да рискуваш из 

блатата, отиди на 9. 

 

14 
Изкачваш се до площадката и виждаш, че съдържателят не те е лъгал - зад 

канарите наистина има малка колибка. Отвън изглежда необитаема, но 

какво ли те очаква вътре? Повдигаш парчето кожа, което служи за врата и 

влизаш в колибата. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 381. Ако е от 7 до 12, отиди на 403. 



15 
Огра остава далеч зад теб. Пътят ти минава между езерото и блатата и 

избуялата на места растителност те кара да внимаваш за засади. За щастие 

врагът още не е завардил пътищата и успяваш да стигнеш безпрепятствено 

до прохода. Премини на 112. 

16 
Огра остава далеч зад теб. Пътят е пуст, а гледката - скучна. Изведнъж 

забелязваш в далечината малка точка. За щастие тя не представлява 

опасност за теб - просто един селянин отиващ в Огра. Когато се 

приближавате един до друг, той забавя ход и колебливо заговаря: 

- Добър ден, благородни рицарю. Извини ме, че се осмелявам да искам 

нещо от теб, но аз съм беден човек и имам нужда от жълтури. Знам нещо, 

което ще ти бъде от полза и бих ти го казал, ако ми дадеш една жълтура. 

Цената е добра за това, което ще ти кажа. 

Имаш няколко варианта. Ако решиш да платиш, отиди на 352. Ако 

мислиш, че не можеш да научиш нищо полезно от един селянин, отиди 

на 473. Ако ти се иска да научиш какво има да ти казва, но нямаш 

пари или не искаш да платиш, отиди на 91. 

17 
Огра остава далеч зад вас и до прохода не срещате никакви препятствия. 

Когато стигате до една предпланинска долина. Водачът спира и те 

предупреждава: 

- Това е най-опасното място. Преминем ли тази открита местност ще 

вървим по пътечки, които ще ни отведат в Кралството без да минаваме 

през бърлогата на звяра. Само дано не ни открие сега. Нека да пресечем 

долината бързо. 

Посочи едно число.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 367. Ако е от 7 до 12, отиди на 39. 

18 
Най-сетне успяваш да се освободиш от увилите се около теб растения и да 

направиш просека към пътя. Този път успя да се спасиш от Омагьосаната 

гора, но тежката битка ти отнема две енергийни точки. Премини на 143. 



19 
Това окончателно те убеждава, че се задава тежък ден. Пред къщата кротко 

седи старец. Тъкмо размишляваш върху възможността всичко да е 

халюцинация породена от блатните изпарения, когато човекът те заговаря. 

- Добра среща, рицарю! - поздравява те той 

- Добра среща, старче. - Отвръщаш ти, надявайки се, че това не са празни 

приказки при среща на двама души, а откровено заявяване на дружелюбие. 

- Знам, че рицарите са бедни и жълтурите трудно се задържат в кесиите им. 

Ще ти предложа начин да се сдобиеш с десет жълтури. Трябва само да 

изпълниш точно едно мое желание, което е напълно по силите ти. 

Наистина парите ти са малко и няма да е лошо да припечелиш още, а и 

едва ли желанието на стареца ще те затрудни. Съгласяваш се и той започва 

да ти обяснява какво иска от теб. 

- Трябва само да влезеш в къщата и да си вземеш жълтурите. Но внимавай! 

Не бива да пипаш нищо друго. Просто вземаш парите и излизаш. Разбра ли 

условието? 

Изглежда толкова лесно, че сигурно вътре те очаква някоя коварна клопка, 

но вече си се съгласил да изпълниш желанието на стареца.  

Премини на 423. 

 

 

20 
Привечер стигаш до Керион. От мястото, където си застанал, градът се 

вижда като на длан. Ясно са очертани старият град, построен преди моста, 

и новият, в който живеят хората, привлечени от възможността за търговия 

с Кралството. Вижда се и дворецът на Тонвер, едно постижение на 

робийската архитектура, със своите четири крила. В центъра на града има 

голям площад, на който търговците излагат своите стоки и примамват 

купувачи. Има време до смрачаване и площадът е пълен с хора. Отдалеч 

приликата с мравуняк е пълна. Керион е ограден с високи крепостни стени 

и има само две врати - едната, от страната на моста, и втората - към която 

се насочваш ти. Когато стигаш до нея стражата вдига първата решетка и ти 

минаваш под нея. 

Ако си облечен в селски дрехи, отиди на 474. Ако си в рицарски 

доспехи, отиди на 274. 

 

 

21 
Нямаш работа в града. Трябва бързо да преминеш по моста. Сега вече 

виждаш успешен завършек на пътуването ти към Лименор. С помощта на 

паролата най-сетне ще се озовеш в Кралството, където ще си в 

безопасност. 



Керион е голям град и доста време се луташ по уличките му, докато 

стигнеш до моста. Отначало поемаш по главната улица, но се оказва, че тя 

води до двореца на Тонвер. Не смееш да попиташ някой, за да не се 

усъмнят в теб. Остава ти само да се довериш на инстинкта си и да си 

опиташ късмета в лабиринта от улички. Явно денят е щастлив за теб, 

защото бързо напипваш вярната посока и се озоваваш пред бараките на 

стражата, която охранява моста. Едва тук разбираш, че тази вечер той е 

затворен. По нареждане на Тонвер минаването по него става само сутрин. 

Не е трудно да се досетиш какво цели тази заповед. Търговците от 

Кралството биват принудени да остават още една вечер в града и да харчат 

част от спечелените пари в кръчми, игрални домове и странноприемници. 

От това местното население печели пари, а Тонвер печели популярност 

сред жителите на Керион. 

Тази неочаквана спънка те принуждава да потърсиш прилична 

страноприемница и скоро откриваш една, която ти се струва подходяща. 

Плащаш четири жълтури и се настаняваш в просторна стая на втория етаж. 

Премини на 220. 

 

 
22 

Противогазът е едно от основните предпазни средства, които агентът 

трябва да носи. Още повече когато възнамерява да използва газова бомба. 

Осъзнаваш грешката, която си допуснал, но вече е твърде късно. Газът е 

навлязъл в дихателните органи и съзнанието те напуска. Премини на 66. 

 
 
23 

Бързо разбутваш тълпата и се приближаваш до човека с плаща. Лактите ти 

вършат добра работа и скоро се приближаваш достатъчно близо до него, за 

да си сигурен, че няма да го изпуснеш. 

Проследяването на човек в пазарна тълпа е трудно упражнение. Често по 

пътя ти изведнъж изникват пречкащи се хора и докато ги заобикаляш, 

губиш жертвата си. Единствено виолетовият плащ ти помага, защото ярко 

се откроява сред навалицата. 

Търговецът излиза от площада и продължава по главната улица. Там няма 

толкова хора и започваш да дебнеш за сгоден момент да го избуташ в 

някоя странична уличка. След трудностите на площада сега следенето не 

ти представлява особен проблем и тъкмо когато решаваш, че моментът за 

атака е настъпил се случва нещо, което обърква плановете ти. 

Вратата на кръчмата, покрай която минаваш, се отваря с трясък и оттам 

изхвърча червендалест здравеняк. За твое съжаление пътищата ви се 

пресичат и той се стоварва върху теб. Докато се чудиш какво става още 



един напуска кръчмата по въздуха и се приземява при вас. Отвътре се чува 

доволен пиянски смях. 

Бързо разбутваш двамата и скачаш на крака. От виолетовия плащ няма 

следа. Само късметът може да ти помогне. Посочи едно число от 

таблицата. Ако е от 2 до 6, отиди на 88. Ако е от 7 до 12, отиди на 351. 

 

 
24 

- Какво вълшебство има в Таркин? - питаш ти. 

- Виж тези два съда - казва мъдрецът, подавайки ти два предмета с формата 

на чайници, - и ми кажи кой от тях би могъл да събере повече вода. 

Ако решиш, че в по-високия водата ще бъде повече, отиди на 478. Ако 

мислиш, че и двата ще съберат едно и също количество вода, отиди на 

388. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
За щастие си предвидил ползата от този предмет. Това е малко устройство, 

инсталирано в мозъка ти. Нареждаш на компютъра да пусне съобщението 

по високоговорителите. 

- Тук е станция С13 - разнася се гласът на пръстена. - Пред вас се намира 

опасен участък. Всеки момент се очаква избухването на свръхновата 

ВР118С. Безопасното трасе преминава през пространствени точки с 

координати... 

Подаваш данните на компютъра. Оказва се, че заобикалянето ще ти отнеме 

пет дни. Такова забавяне е недопустимо. Ще трябва да поемеш риска и да 

навлезеш в опасния участък, надявайки се, че звездата няма да избухне 

докато си в обсега й. 

Посочи едно число. Ако е от 2 до 11, отиди на 139. Ако посочиш 12, 

отиди на 52. 

 

26 
Дълго дебнеш блатното чудовище и най-накрая търпението ти бива 

възнаградено. Мечът ти отрязва опасния език и жабата, която се ориентира 



чрез сензорите по върха на езика си, остава сляпа. Острието се забива 

докрай в слузестото р ]тяло и с това първата битка е спечелена. Сега срещу 

теб застава още по-страшен противник - дървото. Оказва се, че то е било 

изкоренено от Омагьосаната гора и съвсем не е лесно да се предпазиш от 

клоните му. 

Дърво  сила - 15,  енергия - 9 

Ако победиш, отиди на 226. Ако загубиш, отиди на 182. 

27 
Навлизаш в горящия ад, пазейки се от опасните огнени езици. Добре, че 

коридорите са широки и ивицата, в която можеш да се движиш, е голяма. 

Отвсякъде се чува зловещ пукот на горящо дърво. Малко зад теб пада 

първата греда и това сякаш е знак за останалите. Напрягаш всички сили да 

се измъкнеш от опасната зона. Огънят изгаря укрепителните връзки на 

таванската конструкция и тя се проваля с трясък, С един последен, отчаян 

скок успяваш да избегнеш смъртта. 

Няма време за радост - трябва да откриеш Тонвер. Хукваш по коридора 

напосоки, надявайки се да зърнеш лицето му. За щастие днес късметът е на 

твоя страна. Тъкмо оглеждаш един дълъг коридор, когато той се появява от 

врата в дъното. Делят ви около двайсет метра. В първия момент не те 

забелязва. Трябва бързо да решиш как да постъпиш. Ако имаш 

приспиваща кама, отиди на 237. Убиващата няма да ти помогне, защото 

той ти трябва жив. Другият начин е да тръгнеш да го гониш. Ако се спреш 

на него, отиди на 386. 

28 
Разбира се, че глухата защита не е подходяща. Контраатаките ти ще трябва 

да изтощят противника и въпросът е в коя част на тялото му да ги 

насочиш. Ако избереш за цел главата му, отиди на 134. Ако смяташ, че 

стомахът и гръдният кош са по-уязвими места, отиди на 434. 

29 
- Ето и първият ми въпрос - започва гарванът. - Представи си, че ти 

поднесат кутия. Поглеждаш в нея и виждаш пет медальона - три златни и 

два сребърни. Посягаш с ръка към тях. Колко най-малко медальона трябва 

да вземеш, за да си напълно сигурен че между взетите има поне един 

златен? 

Един медальон - отиди на 487. 

Два медальона - отиди на 163. 

Три медальона - отиди на 497. 



30 
Оказва се, че посоченият храст има най-къси корени. 

- Днес щастието е на твоя страна. - казва гората. - Ще те питам нещо лесно. 

Кажи ми защо си дошъл на тази земя? 

Много добре знаеш, че мисията ти е секретна. 

- Въпросът ти е труден за мен - отговаряш ти. - Нямам право да отговоря 

на него. По-скоро бих се лишил от дара ти. 

- Знам, че не бива да ми отговаряш - казва гората. - А и нямам нужда от 

твоя отговор. Лесно бих могла да прочета мислите ти. Просто исках да 

разбера дали няма да издадеш тайната си. Не бих могла да поверя нещо 

ценно в ръцете на човек, който има приказлив език. Сега знам, че не си 

такъв. Ще ти издам слабото място на Дракона и той вече няма да бъде 

опасен за теб. 

Премини на 203. 

 

31 
За секунди шперцът прави в стената дупка, достатъчна да се провреш през 

нея и ти се озоваваш в двореца. За щастие си улучил добро място и по 

коридора не се вижда никой. В този късен час целият дворец е пуст /поне 

крилото на Тонвер/ и лесно се добираш до покоите на управителя на 

Робия. Тук възниква малък проблем - пред вратата, която води към Тонвер, 

е застанал на пост един воин. Ще трябва да го обезвредиш безшумно. Ако 

решиш да използваш убиваща кама, отиди на 246. Ако сметнеш, че по-

добре е да прибегнеш до приспиваща кама, отиди на 350. Ако нямаш в 

себе си такива оръжия,ще се наложи да нападнеш воина с меч. Спреш 

ли се на този вариант, отиди на 444. 

 

 

32 
- Селкор е велик магьосник - започва Нордик, - но аз познавам и други. 

Един от тях дълго време държах до себе си. Той беше зъл човек и хранеше 

омраза към Селкор. Магиите му приличаха на твоята - бяха ефектни, но не 

носеха полза. Този човек се казваше Сенус. Като реши, че съм попаднал 

под властта му, той се опита да скара мен и Селкор. Затова го изгоних от 

Таерима. Селкор не правеше глупави фокуси за забавление. Той помогна 

за увеличаване мощта на Кралството. Спря набезите на Дракона, построи 

мост над Бързата река. А какво направи Сенус за нас? Нищо! Мисля, че 

сега Сенус е решил да ми отмъсти и е избрал теб, за да предам приятеля си. 

Ако това е бил планът му, лъгал се е. Заповядвам ти да напуснеш Таерима 

и Кралството до два дни. Ако след този срок воините ми те заловят, ще 

наредя да те обесят. Махай се от очите ми.  



Опитваш се да го разубедиш, но решението му е непоколебимо. Напускаш 

двореца с наведена глава. Ето, че забавянето беше напразно. Не ти остава 

нищо друго, освен да напуснеш града. Премини на 215. 

33 
Достигаш стените на Карос и тук те застига основният проблем на всяко 

човешко същество, населяващо Острова - липсата на пари. На вид 

тукашната валута не се различава от древните земни монети. Дори имат и 

подобно название - жълтури, защото се секат от метал, подобен на златото 

и имат жълт цвят. 

Ако решиш да влезеш в града без жълтури и да разчиташ на късмета 

си, отиди на 320. Ако мислиш, че е по-добре да причакаш някой 

търговец и да се сдобиеш с пари от него, отиди на 271. 

34 
Едва сега разбираш, че си допуснал грешка. Все пак казваш на компютъра 

да пусне съобщението по високоговорителите. Звуците, които се разнасят, 

са неразбираеми. Трябва бързо да решиш как да постъпиш. Ако искаш да 

отидеш в станцията, мини на 217. Според компютъра навлизаш в 

участък с чести метеоритни бури. Ако искаш да го преодолееш по-бързо, 

отиди на 52. 

35 
Бързо се шмугваш между първите стражи. После на няколко пъти усещаш, че 

до теб стои човек, но той не те забелязва. И ето, че тъкмо когато решаваш, 

че и този път ти е провървяло късметът ти обръща гръб и от мъглата срещу 

теб изниква началника на стражата. Реакцията му е по- бърза. Сякаш нещо 

избухва в мозъка ти. Пред очите ти се спуска плътна пелена, а краката ти 

омекват. Това са последствията от сблъсъка на главата ти с варварския 

боздуган. Мускулите ти отказват да те слушат, мислите ти се объркват и 

загубваш съзнание. Премини на 66. 

36 
Докато завързваш ръцете му, Тонвер се събужда. След това завързваш и 

краката му, като му даваш възможност да прави малки крачки. 

- Какво искаш от мен? - пита той, виждайки че си господар на 

положението. 



- Керион - отговаряш ти. - Трябва да мина по моста и затова ще ми 

помогнеш ти. 

- Никога! - възкликва Тонвер. 

- Явно не си разбрал как стоят нещата - поклащаш глава ти. - Сенус ме 

търси под дърво и камък. Единственият ми шанс да се измъкна е мостът, а 

ти си този, който ще ме преведе по него. Ако не го направиш и двамата ще 

умрем. Сега наясно ли си? 

- Ще те преведа, но ми обещай, че след това няма да ме убиеш - прекършва 

се упоритостта му, разбирайки че трябва да ти помогне. 

Превеждаш го по пустите коридори и напускате двореца. Стигате до моста 

без да срещнете стража, но сега ще трябва да покажеш заложника си. 

- Когато стражата ни забележи, обясни им накратко положението - 

заповядваш ти на Тонвер. - Не бива да правиш и най-малък намек, който 

би могъл да се изтълкува като знак за нападение. Помни, че при първа 

опасност ще те убия. Дори и да ме заловят, ти няма да бъдеш жив, за да 

получиш наградата за мен. 

Когато виждат, че приближавате моста, стражите наскачват. Нервно 

сръгваш Тонвер, подсещайки го, че е време да ги спре. Той бързо разбира 

този намек. 

- Не се приближавайте повече - заповядва им той. - Повикайте началника 

си. 

Един от тях влиза в бараката до моста и скоро оттам се показва човекът, 

който ръководи охраната на моста. Той спира на три-четири метра от вас. 

- Какво има, господарю? - пита началникът. 

Аз съм заложник на този човек. От вас се иска да го пуснете

безпрепятствено по моста - обяснява Тонвер. Като вижда, че човекът се 

замисля настойчиво добавя: - Прави каквото ти казвам. Аз поемам цялата 

отговорност. 

- В такъв случай съм длъжен да се подчиня - неуверено казва началникът. 

Ясно е, че той все още се колебае дали да те пусне. Сега е моментът да 

действаш решително. Подбутваш Тонвер да върви и се насочвате към 

моста. Стражите ви правят път. Внимателно се взираш в очите на 

началника и с тревога откриваш, че може всеки момент да промени

решението си. Не ти остава нищо друго, освен да разчиташ на късмета си. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 2 до 4, отиди на 199. Ако е от 5 

до 12, отиди на 477. 

37 
Тонвер забелязва опасността и усилва максимално темпото. Знаеш, че това 

е игра с огъня - той поема риска таванът да се срути върху главата му. 

Лошото е, че нямаш друг изход, освен да го последваш. 



Всичко се развива щастливо за теб. Тонвер достига на метър от опасния 

участък, когато опорите на тавана не издържат и дървеното скеле рухва. 

Пътят за бягство е отрязан и той спира на място. Това ти е достатъчно, за 

да го настигнеш и в момента, когато той се сеща да се обърне, юмрукът ти 

се стоварва в слепоочието му. Оглеждаш се за стражи, но явно всички са 

заети с гасенето на пожара, който вече е обхванал половината дворец, и по 

всичко личи, че дълго време няма да им е до теб. Сега можеш да се заемеш 

с Тонвер. Премини на 298. 

 

38 
След миг огнехвъргачката е в ръцете ти. Струята обгръща робота, но той се 

чувства в нея като риба във вода. Явно материалът, от който е направен, не 

се страхува от огън. Не ти остава нищо друго, освен мечът.  

Премини на 273. 

 

39 
За ваше щастие Драконът не се появява. Дали е излязъл на разходка из 

Робия или просто хърка в дупката си - това никога няма да узнаеш. 

Важното е, че прекосявате долината безпрепятствено. После поемате по 

тесните планински пътечки, известни само на Водача и след тежък преход 

преминавате билото на планината. Оттук нататък можеш да се оправиш и 

сам. Сбогуваш се със спътника си и скоро краката ти стъпват в Кралството. 

Премини на 5. 

 

40 
Винаги си знаел, че битките с машини са изморителни, но никога не си 

предполагал, че ще се скапеш толкова. Явно мечът не е най-доброто 

оръжие в такива двубои. Все по-трудно избягваш атаките на робота. Най- 

накрая идва неизбежното - получаваш мощен удар в гърдите, който те 

изхвърля на прилично разстояние. При падането загубваш съзнание. 

Премини на 66. 

 

41 
Сега си сам в непознатия град и трябва час по-скоро да намериш начин да 

се измъкнеш от преследвачите. Решаваш, че няма смисъл да вървиш по 

страничните улички и поемаш по главната. Тя те отвежда до площада. Там 

все още пазарният ден не е завършил. Докато обмисляш по-нататъшните 

си действия, хвърляш бегли погледи на сергиите, покрай които минаваш, а 

до ушите ти достигат отделни фрагменти от безкрайните пазарлъци между 

продавачи и клиенти. Мимоходом отбелязваш факта, че досега не си видял 

нито един търговец от Кралството. Тъкмо когато започваш да се чудиш на 



какво се дължи това, пред очите ти се изпречва виолетов плащ. Тълпата 

все още е голяма и трябва бързо да решиш какво да правиш. 

Ако имаш проследяващо устройство и искаш да вземеш от търговеца 

плаща, отиди на 230. Ако нямаш в теб това устройство, но решиш да 

го проследиш, отиди на 23. В случай, че търговецът не те интересува, 

отиди на 88. 

42 
Тълпата възторжено приветства избора ти, а старейшините са станали на 

крака и те гледат с интерес и уважение. 

- Ти си достоен за великото вълшебство, господарю - тържествено обявява 

старецът. - Магьосникът предрекъл, че денят, когато някой спечели 

бронята ще бъде голям празник за Таркин. Тогава ние трябва да признаем 

този човек за наш повелител и да утвърдим властта му по цяла Робия. Ако 

спечелилият бронята не пожелае да бъде наш господар, трябва да го 

пуснем да си върви, а с него и славата ще си отиде от Таркин. Ще се 

подчиним на решението ти, повелителю. 

Изпаднал си в деликатна ситуация. Ако се съгласиш да заповядваш на 

тези хора, отиди на 263. Ако решиш да вземеш бронята и да 

продължиш към прохода отиди на 70. Бронята ще увеличи силата ти с 

три точки. 

43 
Пускаш димката и побягваш. За секунди се създава плътна мъгла, в която 

не можеш да видиш дори дланите на ръцете си. Объркването сред 

варварите е пълно. Забравили за теб, те искат час по-скоро да се измъкнат 

от мъглата. Хукват към черната кула а ти се устремяваш в противоположна 

посока. След малко излизаш от димния облак. От варварските орди няма 

следа. Премини на 147. 

44 
Решително посочваш бялата площ. 

- Този път сгреши - казва мъдрецът. - А може би не ти достигнаха знания 

по математика. Както и да е, ти пропусна възможността да научиш един 

приемлив начин да отидеш в Кралството 

Премини на 327. 

45 
Умората от изминалия ден те кара да отклониш поканата и да отидеш в 

стаята си. Заспиваш в момента, в които се докосваш до леглото и сънят те 

държи в обятията си до сутринта. Когато се събуждаш. бодростта ти се е 



върнала, а енергията ти е нарастнала с една точка. Напускаш 

страноприемницата. 

Премини на 137. 

 

46 
Само късметът ти помага да разкриеш варварската засада. Краткотрайно 

раздвижване на невнимателен воин разклаща няколко стебла и това ти е 

достатъчно, за да реагираш мълниеносно. Разбирайки, че са издадени, 

варварите напускат укритието си и с дивашки викове се нахвърлят срещу 

теб. Ще трябва да избереш с какво оръжие ще отблъснеш атаката им. 

Огнехвъргачка - отиди на 332. 

Газова бомба - отиди на 171. 

Димка - отиди на 457. 

 

47 
Пред теб се отваря проход, който те извежда на мястото, където навлезе в 

гората. Решаваш, че не е нужно да правиш втори опит да съкратиш част от 

пътя. Дърветата ясно ти показват, че си нежелан и трябва да си радостен, 

че Омагьосаната гора те пуска невредим. 

Премини на 143. 

 

48 
- Правилно! - възкликва гарванът. - Ти си достоен да влезеш в Перст. 

Върви по голямата улица, която води към обителта на мъдреците. Аз ще 

съобщя за пристигането ти. 

Вратата се отваря и пристъпваш през прага й. Ето, че получи възможност 

да улесниш мисията си. Вече не се съмняваш, че способностите на 

мъдреците са истински. Иначе как ще си обясниш съществуването на 

енергийно поле на тази планета. Премини на 291. 

 

 

49 
Мисълта за робота не ти дава покой. Страхът, че ще те нападне внезапно, 

те кара да се замислиш дали да не вземеш допингхапче. То ще повиши 

силата ти до сутринта. От друга страна ще бъде лошо, ако го изразходваш 

напразно. Ако вземеш хапчето, отиди на 267. Ако нямаш или не искаш 

да използваш допингхапче, отиди на 214. 

 

 

50 
Пасивността ти се оказва печелившо решение. Драконът не ти обръща 

внимание и се насочва право към леговището си. Явно днес не му е до 



битки, а може би настроението му е твърде добро, за да се затормози с 

някакъв жалък двукрак. Все пак напредваш внимателно, готов да отвърнеш 

на всяко нападение. Край на опасенията ти слага мощно хъркане, което се 

разнася от драконовата бърлога. Късметът днес е на твоя страна и без 

проблем преминаваш планината Скоро кракът ти стъпва в Кралството.

Премини на 5. 

51 
Сбъдват се най-лошите ти опасения. Сякаш по неписан закон в такива ситуации 

винаги се намира някой който си мисли, че носи в раницата си маршалски 

жезъл. В случая това е един варварин с невисок ръст хилаво телосложение 

и въобще жалко подобие на воин 

- Ако не го спрем, Сенус ще ни убие - изказва той на глас прозрението си. 

Останалите бързо проумяват правотата на думите му и се хвърлят срещу 

теб. Численото им п ревъзходство е потискащо дори за смелчага като теб.

Ударите на боздуганите им се сипят от всички страни и трябва да 

направиш невъзможното, за да ги избягваш. Най-сетне неизбежното става 

и един от тях намира главата ти. Сякаш нещо избухва пред очите ти и 

загубваш съзнание. Премини на 66. 

52 
Корабът навлиза в опасния участък. Напрегнато се взираш в пространството, 

но не виждаш нищо обезпокояващо. Затова се обръщаш към компютъра за 

повече информация. Мощен взрив слага край на любознателността ти. Бялата 

светлина те ослепява за секунди. Силен тласък те изпраща към отсрещната 

стена. От удара губиш съзнание.

Отиди на 66. 

53 
С бързина и ловкост успяваш да се задържиш далеч от стрелкащия се език 

и търпеливо чакаш. Най-сетне издебваш блатното чудовище и с точен удар 

отсичаш главата му. 

Тълпата възторжено те поздравява. Ти си победителят в Големите битки, 

първият човек, излязъл жив от арената в Огра. Противниците ти се 

търкалят мъртви в краката ти. Премини на 95. 



54 
Яростта те заслепява. Изваждаш меча и връхлиташ върху беззащитния човек. 

Едва след първия удар осъзнаваш, че това, което вършиш е нормално за 

махленски хулиган, но осъдително за представител на по- висша цивилизации. 

Посочи едно число.

Ако е от 2 до 6, отиди на 269. Ако е от 7 до 12, отиди на 443. 

55 
- Кажи ми как би преминал през замръзнало с тънък лед езеро? Ще 

притичаш бързо, за да не се счупи леда или ще лазиш бавно на ръце и 

крака, за да не пропаднеш. 

Ако мислиш че по правилно е да тичаш, отиди на 103. Ако според теб 

лазенето е по-добрият вариант, отиди на 392. 

56 
- Слушай, жалка твар, остави ме на мира - започваш да го дразниш ти.  

- Един рицар не се занимава с простолюдието, но ако продължаваш да ме 

ядосваш... 

- На мен ли говориш? - Досега човекът те обижда със спокоен глас, но 

последните ти думи го изкарват от нерви. - Нагли чужденецо, ако не си 

върнеш думите назад, ще се принудя да ти видя сметката. 

- Ръката ти едва ли е способна да върти меч. По би ти подхождала игла или 

вретено. - Усещаш, че развръзката наближава. Трябва му съвсем малко, за 

да избухне и ти му го даваш. - Изглеждаш ми по-безобиден от мравките, 

които пъплят по земята. 

Събитията се развиват светкавично. С отличен рефлекс избягваш юмрука 

му. Нахалникът е заобиколен веднага от няколко души, които го отвеждат 

към покрайнините на града. Все още не разбираш какво става, но нямаш 

време да се чудиш. Ако си чувал за Водача и искаш да ползваш 

услугите му, отиди на 265. В противен случай, отиди на 369. 

57 
Пускаш димката и след миг мъглата ви обгръща. Тичаш на посоки, само и 

само да се отскубнеш от машината, но когато излизаш от облака виждаш, 

че роботът те е последвал. Вече не ти остава друго, освен мечът.

Премини на 273. 



58 
- Бих избрал втория път - отговаряш ти. 

- Разбира се! - възкликва мъдрецът. - Умните хора знаят че истината 

винаги е някъде по средата. 

Не бива да се втурваш по най-лесния път, нито пък да се опитваш да 

избягваш всички трудности. Трябва да намериш мярката за нещата. Най-

лесно по моста ще минеш, ако знаеш паролата. Тонвер я казва на 

търговците от Кралството вечерта преди да напуснат Керион. Преди това 

ги изпитва, за да разбере дали между тях няма шпиони на крал Нордик. 

Паролата се сменя на всеки три дни и ще имаш два дена да минеш с тази, 

която ще ти кажа. „Опор фоми” - това ще ти отвори вратите към 
Кралството. 

Премини на 178. 

59 
Боецът е здравеняк с дълги, черни коси, а на врата му виси медальон. От 

кръста надолу е облечен с кожи. Тълпата ви е заобиколила и възбудата

р]достига краен предел. 
Боецът на Таркин    сила - 12, енергия - 10 

Ако победиш, отиди на 97. Ако загубиш, отиди на 339. 

60 
Отсичаш най-близките клони. Започва дълга и изтощителна битка. Докато 

си все още свеж, успяваш да се придвижиш към края на гората, но умората 

те налага. Ще ти стигнат ли силите за победа? 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 10, отиди на 105.  Ако е 11 или 12, отиди на 239. 

61 
Ръцете ти се вкопчват в гърлото му п реди да успее да извика. Бързо го 

натикваш в странноприемницата и с мощен удар го просваш на пода. След 

това се подаваш от вратата, за да огледаш обстановката. За щастие никой 

не е обърнал внимание на разигралата се сценка. Дори скокът ти не е успял 

да събуди любопитството на някой минувач. За да се размине всичко 

незабелязано ти помага и късният час, в който улиците са почти пусти. 

С труд изтегляш тялото на съдържателя нагоре по стълбата и го оставяш в 

твоята стая. След това намираш въже и внимателно го завързваш, за да не 

създава п овече неприятности. Запушваш устата му с кърпа. Така не би 

могъл да извика, когато се събуди. Тези п редпазни мерки ти се струват 



достатъчни. Едва ли някой ще забележи отсъствието на пленника ти тази 

вечер и утре ще бъдеш в Кралството. 

Нощта преминава без други премеждия и рано на другата сутрин вече си 

готов да се отправиш към моста. Премини на 390. 

62 
Пътят се вие през гъсти гори и засега не се чува нищо, освен песните на 

птичките. Изведнъж пред теб изскачат няколко варвари и с ужасяващи 

бойни бикове те атакуват. Това сигурно е войската, която е трябвало да те 

посрещне в случай, че се измъкнеш от клопката. Избери оръжието, с кеото

ще започнеш битката. 

Огнехвъргачка - отиди на 231. 

Газова бомба - отиди на 318. 

Димка - отиди на 186. 

Меч - отиди на 329. 

63 
Лесно намираш връзката. Мечът, секирата и боздуганът са нападателни 

оръжия. Те нанасят тежки рани и убиват. За разлика от тях щитът 

предпазва воина. Той е защитно средство. Премини на 48. 

64 
Двамата сядате в неговата стая над пълна кана шели и той започва да те 

разпитва. На повечето му въпроси даваш неопределени отговори и това не 

му убягва. Най-сетне ти казва открито: 

- Виждам, че не искаш да разправяш за себе си и може би имаш право. 

Въпреки че няма да си признаеш, убеден съм, че си търговец от 

Кралството, дошъл тук заради знаменитото шели. Много от вас го правят, 

прилагайки хитро начини, за да излязат от Керион. Но знай, че връщането 

е по-трудно. Понеже ми стана симпатичен, ще ти кажа как да стигнеш до 

Кралството без да се налага да се връщаш в Керион. По пътя между Огра и 

Аркол има едно много красиво място - три високи канари, оградили 

самотно дърво. Малко хора знаят, че зад тази група има колибка. В нея 

живее Блатника. Той познава блатата и би могъл да те преведе през тях. 

Лошото е, че е много плашлив и капризен и ако не му харесаш, няма да 

иска да ти помогне. Все пак опитай с него, ако не успееш да се промъкнеш 

в Керион незабелязано. 



До края на вечерта пресушавате каната и всеки се запътва към леглото си. 

Сънят не те пуска от обятията си до сутринта. Когато се събуждаш, отново 

си бодър. Напускаш страноприемницата. Премини на 137. 

 

 

65 
Дворецът е строго охраняван и проникването в него е сложна и опасна 

работа, но не ти остава нищо друго. Ако имаш шперц и решиш да го 

използваш, за да пробиеш отвор в стената, отиди на 153. Би могъл да 

нападнеш стражата пред централния вход с оръжията, които притежаваш, 

разчитайки, че ще успееш да заловиш Тонвер като заложник и така да 

преминеш моста. Ако сметнеш, че това е най-удачният вариант, отиди 

на 476. 

 

66 
Събуждаш се в имението на Спарки. Погледът ти обхожда стаята, позната 

от дългите дни на обучението. Тук нищо не се е променило. Кръстосаните 

бориански бойни секири, снимката на Спарки върху съблезъбия тигър, 

малката позлатена купа с форма на бластер - награда за отлична стрелба. 

Всичко е както преди. 

- Кога беше преди? Какво стана след това? Защо се излежавам вместо да 

тренирам? Каква е тази слабост, обзела тялото ми? 

Постепенно спомените ти се завръщат. Грешка обрече мисията ти на 

провал. Явно Спарки те е спасил, но как се е озовал толкова бързо при теб? 

Докато мисълта ти бяга от една хипотеза на друга вратата се отваря и влиза 

Спарки. Виждайки, че си буден той се усмихва и прави жест да не 

говориш. След това започва да ти обяснява: 

- Сигурно се чудиш как си попаднал тук. Една вечер, в края на обучението, 

сипах в питието ти приспивателно и инсталирах в мозъка ти миниатюрен 

излъчвател. Той ми сигнализира, че си загубил съзнание. Следвах те 

отблизо през целия път и успях бързо да ти се притека на помощ. После 

продължих към Лименор. Оставих те да лежиш в кораба ми под грижите 

на бордовия компютър. За битката ми със Сенус ще ти разкажа по-късно. 

Важното е, че се справих. Когато на другия ден се върнах в Лименор ти все 

още спеше, но организмът ти постепенно преодоляваше шока. След 

няколко дни силите ти ще се възвърнат и ще трябва да си намериш някаква 

работа. А от време на време ще прескачаш на партия шах. 

Разбираш, че Спарки е прав - с бъдещето ти като суперагент е свършено. 

Жалко, че всичко това беше толкова кратко. Сега отново ще трябва да 

мислиш с какво да се захванеш. Но преди това ще се отбиеш за няколко 

дни в Ером. Може би ще те открие някой друг Отдел? 

 



67 
- Мисля, че решението ми е правилно - започва той. - Сърцето ми казва, че 

не си лош човек. Може би греша, но вярвам на всичко, което ми разказа и 

не бих искал да проваля мисията ти с моето упорство. Когато вратата 

зададе своя въпрос отговори: „Човек”. Това е ключовата дума, която 

отваря вратата. 

Ето, че постигна целта си. Малкото забавяне не беше напразно, а сега 

трябва да побързаш да стигнеш в Лименор преди да е паднала нощта. 

Благодариш от сърце на краля и побързваш да напуснеш Таерима. 

Премини на 303. 

68 
За щастие притежаваш противогаз. Бързо го слагаш на главата си и 

опасността от задушаване е елиминирана. Но варварите нямат противогази 

и до един биват поразени от смъртоносното действие на газа. 

Премини на 154. 

69 
Успяваш да откриеш слабото място на жабата - езикът р]- и да го отсечеш. 

След това тя остава без сетива и лесно отсичаш главата й. Тълпата нахлува 

в арената и те понася към ложата на старейшината на Огра. Когато се 

изправяш пред него, всички млъкват. 

- Ти уби победителя в Големите битки и по право на теб се пада наградата - 

казва той и ти подава златна статуетка, същата която Водача толкова много 

желае да притежава. 

С това ти изпълняваш своята част от сделката и двамата скоро поемате към 

прохода. Премини на 17.  

70 
Скоро достигаш до началото на прохода на Дракона. Сега трябва да решиш 

по кой път да поемеш. Ако сметнеш, че си готов за среща с крилатото 

чудовище, отиди на 11. Другият вариант е да се отправиш към Огра. Ако 

това е решението ти, отиди на 168. 

71 
Насочваш огнената струя към стражата и за секунди воините се превръщат 

в горящи факли. Огнехвъргачката свършва добра работа - никой не успява 

да избегне поразяващото р]действие. Дори и вратата. 

Ето, че се появява нов проблем. Огънят е обхванал дървенарията, от която 

е построена входната част на двореца. Таванът е неустойчив и всеки 



момент може да рухне и да пресече пътя ти към вътрешността на двореца. 

Ето защо трябва да п обързаш с влизането си, п оемайки риска да бъдеш 

затиснат от някоя дървена греда. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 108. Ако е от 7 до 12, отиди на 27.

72 
Най-сетне се спираш на отговора, който ти изглежда правилен. За всеки 

случай първо поглеждаш към членовете на Съвета, но явно никой не се 

наема да ти подскаже тайно. Когато чуват отговора ти, всички поклащат 

неодобрително глави. Председателят прави знак на охраната и няколко 

души те заобикалят. Премини на 131. 

73 
За съжаление дебелината на избраната от теб част от стената се оказва 

твърде голяма за шперца. Ако имаш втори, опитай с него. Едва ли стената е 

по-дебела от трийсет сантиметра. Избереш ли този вариант, отиди на 31.
Ако нямаш шперц или не искаш да хабиш и него, ще трябва да се върнеш 

на плана за нападение на стражата. В такъв случай отиди на 476.

74 
Докато изчакваш п риближаването на робота, започваш да обмисляш 

тактиката за п рестоящия бой. Хаотичните удари сигурно няма да ти 

помогнат. Откриваш няколко слаби места, които биха могли да бъдат 

поразени с точно насочени удари. Битката започва.  

РОБОТ сила: 14, енергия: 12 

Ако победиш, отиди на 162. Ако загубиш, отиди на 40.

75 
Това ще бъде битка на живот и смърт. Величествен двубой с ужасяващ 

противник. Не знаеш нищо за врага си. Къде са слабите му места? Къде 

трябва да го удариш, за да го заболи? Сега оръжията няма да ти помогнат. 

Дори да имаш допингхапче, вече е късно да го използваш. Всичко ще се 

реши в ръкопашен бой. 

Черна сянка сила: 19, енергия: 11 

Ако победиш, отиди на 311. Ако загубиш, отиди на 460. 



76 
За щастие навремето си се сетил за ползата от този предмет и бързо го 

слагаш на главата си. След това вече спокойно можеш да наблюдаваш как 

газът разчиства пътя ти, без да се опасяваш от отравяне. 

Засадата те убеждава, че врагът вече ти готви нови клопки. Ще трябва да 

напуснеш Робия по най-бързия начин - през прохода на Дракона.  

Премини на 11. 

77 
Успяваш да хвърлиш димката и се озоваваш в гъста мъгла. Драконът няма 

да може да те намери в нея и това ти дава време да се успокоиш и да се 

подготвиш за битка с него. Излизаш от мъглата и смело заставаш срещу 

чудовището, което търпеливо те е чакало. Премини на 418. 

78 
- Ако извикаш, си мъртъв - тихо го предупреждаваш ти и търговецът кима 

в знак на съгласие. - Кажи ми паролата, с която се минава по моста. 

- Тонвер ми каза, че само трябва да кажа на стражата „Опор фоми” и ще 

мина безпрепятствено - отговаря той. - Не знам какво значи това, но съм 

сигурен, че се изговаря точно така. Друго не мога да ти кажа. 

И това ти стига. С бърз удар в слепоочието го зашеметяваш. След това 

вземаш плаща му, накъсваш ризата му на ивици и го завързваш с нея. В 
устата му слагаш кърпа, за да не може да вика, и го оставяш в едно тъмно 

ъгълче. Едва ли някой ще го намери до сутринта, когато ти ще си вече в 

Кралството. 

Става твърде късно, за да минеш п о моста. Ще трябва да си намериш 

подслон за п рез нощта. Скоро откриваш п одходяща страноприемница. 

Плащаш четири жълтура и се настаняваш в п росторната стая на втория 

етаж. Премини на 220. 

79 
Добре, че навремето си се сетил за ползата от този предмет. Бързо слагаш 

противогаза и опасността от отравяне отминава. Но варварите нямат 

противогази и след няколко минути до един са поразени от смъртоносния 

газ. Премини на 334. 

80 
Стори ти се сложно да вземеш Тонвер за заложник, но може би ако опиташ 

с началника на стражата... Във всеки случай си заслужава да опиташ. 



Понеже не можеш да нахълташ в бараката, ще трябва да го изчакаш да 

излезе оттам. 

Чакането ти продължава цели два часа. Най-сетне търпението ти е 

възнаградено. От бараката излиза едър мъж и дава някакви нареждания на 

охраната. След това се приближава до един зид и чуваш шуртенето на 

малка струя течност. Сега е най-удобният момент за нападение - човек е 

безпомощен, когато го заловят, докато удовлетворява биологичните си 

нужди, а и стражата е далече и не би могла да ти попречи да стигнеш до 

него. Бързо прибягваш до него и опираш меча в гърлото му. 

- Кротувай, ако не искаш да умреш - заповядваш ти. 

В отговор той кима с глава, като сподавя изненадата си. В това време 

охраната забелязва, че става нещо нередно и вдига тревога. Всички 

наизлизат от бараката с оръжия в ръце. 

- Кажи им да кротуват - обръщаш се ти към началника. - Ако ме пуснат да 

мина по моста, ще ти пощадя живота, но при най-малкия признак за 

измама ще пробода сърцето ти. 

Стражите са се приближили застрашително и намесата на началника им ти 

се струва крайно наложителна. За щастие нямаш проблеми с него. 

- Свалете оръжията и се приберете в бараката - казва той. - Това е оня тип, 

който Сенус търси. Прекалено е опасен и няма защо да си търсим белята. 

Обеща ми, че ако не го закачаме няма да ни направи нищо. 

Усещаш как част от хората са склонни да се подчинят, но повечето мислят 

за обещаната от Сенус награда за този, който залови беглеца. Чувстваш, че 

вървиш по тънък лед и само шансът може да ти помогне да не се пропука. 

Решаваш, че е важно да демонстрираш смелост и решителност. Може би 

това ще охлади желанието им да се правят на герои. Подбутваш заложника 

си напред и се насочвате към моста. Първите стражи ти правят път, но 

знаеш, че опасността продължава да съществува. Тази неизвестност те 

изнервя, защото знаеш, че ако само един от тях те нападне останалите ще 

го последват и ти ще си абсолютно безпомощен. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 51. Ако е от 7 до 12, отиди на 330. 

 

 

81 
Жребият посочва за пръв противник маймуната. Тя явно притежава 

огромна физическа сила, на която ти ще противопоставиш бързина и ум. 

Маймуна сила - 13 енергия - 10 

Ако победиш, отиди на 194. Ако загубиш, отиди на 301. 

 

 
 



82 
Не си изминал и стотина метра, когато ято птици се издигат в небето с 

тревожни писъци. За твое щастие вече знаеш, че преследвачите са по 

петите ти. Решаваш да се покатериш на някое дърво и да прецениш дали да 

се биеш или да се скриеш. За съжаление избраното от теб дърво се оказва 

тънко и люлеенето на върха му те издава. Битката е неизбежна. Бързо 

слизаш от дървото, а многобройният враг се понася към теб. Бойните 

викове на варварите огласят околността. Избери с какво оръжие ще 

посрещнеш нападателите. 

Огнехвъргачка - отиди на 245. 

Газова бомба - отиди на 109. 

Димка - отиди на 344. 

Меч - отиди на 329. 

 

 
83 

Пръстенът е символ на кралската власт и служи за печат при издаване на 

заповеди от краля. Освен красотата си той носи и полза, за разлика от 

другите предмети. Хубава логика, но... за съжаление невярна.  

Премини на 132. 

 

 
84 

Дълго се бориш с бързото течение, отбягвайки водовъртежите, и най-сетне 

намираш верния ритъм. Започваш малко по малко да стопяваш 

разстоянието до сушата. Постепенно умората завладява цялото ти тяло и 

само силата на волята продължава да те тласка напред. И точно когато 

мислиш, че кошмарът никога няма да свърши, усещаш суша под краката 

си. Отсрещният бряг е достигнат. Измъкваш се от ледените прегръдки на 

реката и дълго почиваш върху крайбрежния пясък. Премини на 5. 

 

 

85 
С прибран меч се притаяваш в гората, откъдето наблюдаваш пътя. След 

малко се появява предводителят на отряда. Зад него в строй вървят около 

стотина воини. Те преминават бавно покрай теб без да те забележат и 

успяваш да ги огледаш. Всички до един са високи и здрави мъже, 

въоръжени предимно с боздугани и мечове. Забелязваш само няколко 

стрелци, преметнали лъковете си през рамо. Изчакваш ги да се отдалечат и 

излизаш от гората. 

Премини на 172. 



 

86 
Силите са неравностойни и скоро разбираш, че губиш битката. Все по-

трудно избягваш огнените дихания и умората бавно те овладява. Един 

светкавичен удар с опашката те заварва неподготвен и изпадаш в 

безсъзнание. Премини на 66. 

 

87 
Единственият ти повод за притеснение е роботът от Черната кула. Досега 

не се е появявал, но може би Сенус ще го пусне по следите ти след като 

разбере, че войските му се провалиха. Затова от вроме на време поглеждаш 

назад. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 49. Ако е от 7 до 12, отиди на 192. 

 

 

88 
Изпусна шанса да се промъкнеш в двореца на Тонвер, облечен като 

търговец. Но все още имаш възможност да научиш паролата. Търговецът 

със сигурност се е отправил към двореца, където Тонвер ще му каже 

паролата. Ако имаш подслушвателно устройство и решиш да го 

използваш, отиди на 317. Ако нямаш, единственият ти шанс е да се 

навърташ около двореца и да се помъчиш да измислиш нещо на място. В 

такъв случай отиди на 102. 

 

 

89 
Уроците по бокс, взети от Спарки, са те научили на две основни схеми на 

нападение в зависимост от това къде ще насочваш ударите си. Ако решиш 

обект на атаките ти да е главата на противника, отиди на 471. В 

случай, че избереш за своя цел стомаха и гръдния кош на противника, 

отиди на 202. 

 

 

90 
Не си изминал и десет крачки, когато гората оживява. Дърветата протягат 

заплашително клоните си към теб. Две увивни растения, подобно на лиани, 

се преплитат в краката ти. Гледката е поразяваща, но успяваш да се 

отърсиш от вцепенението. Време е да направиш нещо. Ако решиш да се 

освободиш от увилите се по теб клони с меча си, отиди на 167. Ако 

сметнеш, че е по-добре да прибереш меча, отиди на 47. 

 



91 
Има много начини да се добереш до информацията, която крие селянинът, 

без да бъркаш в джоба си. Трябва просто да употребиш малко сила. Избери 

с какво мислиш, че можеш да уплашиш човека: 

Хапче за четене на мисли - отиди на 124. 

Хипнохапче - отиди на 405. 

Меч - отиди на 213. 

 

92 
Изчакваш го да се доближи и излизаш от скривалището си с меч в ръка. 

Човекът срещу теб не е роден за подвизи и виждайки оръжието едва не 

припада. 

- Мълчи и нищо лошо няма да ти се случи - заповядваш му ти. - Дай ми 

жълтурите си и продължавай по пътя. 

- Смили се, господарю! - удря го на плач търговецът. - Аз съм беден човек, 

не ми отнемай и малкото, което имам. Ето, вземи десет жълтура и ме 

остави 

Едва ли ще са ти нужни повече. Прибираш ги и го пускаш да продължи 

към кръстопътя, а ти се отправяш към Карос. Премини на 284. 

 

 
93 

Това определено е най-полезният предмет, който някога си притежавал. 

Оказвал ти е неоценима помощ, откривайки варварските орди, а ето че сега 

писъкът му те предупреждава за близостта на Дракона. Без съмнение той 

още не те е открил, но скоро ще те надуши и тогава ще трябва да си готов. 

Ако имаш трансформатор за храна и решиш да го използваш, отиди 

на 150. В противен случай отиди на 160. 

 

 

94 
Още преди да си изрекъл намисления отговор гората го прочита в мислите 

ти. 

- Позна верния отговор. На твоя страна са не само силата и добротата. 

Показа, че си разсъдлив и мъдър. На такъв като теб бих могла да поверя 

името на стария ми приятел - Дракона. Сигурна съм, че ще го използваш 

разумно. Ще ти разкажа как се сприятелих с него. 

Премини на 203. 

 

 

 



95 
Хората нахлуват на арената и на ръце те понасят към ложата на 

старейшината, където ще ти бъде връчена наградата. Когато се изправяш 

пред него овациите затихват. 

- Славен ден преживяхме днес! - започва той. - За първи път жителите на 

Огра са щастливи. За първи път човек се показа достоен за нашата награда. 

Това велико събитие ще бъде пресъздадено в легенди, а певци ще сътворят 

чудни оди за славния подвиг. Победата на разума над грубата сила, 

мечтата на мъдреците, днес стана реалност. Вземи наградата, рицарю, и 

нека сърцето ти не таи гняв към нас – обичай ни задължаваше да те 

задължим да се биеш. 

Получаваш златна статуетка. Напускайки арената към теб се приближава 

слаб мъж и тихо те заговаря: 

- Трябва ми тази статуетка, рицарю. Няма цена, която да не съм готов да 

платя за нея. Наричат ме Водача и всички ме познават като честен и 

достоен човек. Ако искаш дори мога да те преведа през Драконовата 

планина. 

Ако приемеш предложението му, отиди на 17. Ако това ти заприличва 

на поредната клопка и решиш да се отскубнеш от него и да напуснеш 

бързо града, отиди на 369. 

96 
Дълго време наблюдаваш постройката, обикаляйки я от всички страни. 

Най-накрая се уверяваш, че вътре няма никой. Прилепваш шперца към 

задната р]стена и след секунда там зейва дупка, достатъчно голяма за да се 

промъкнеш през нея. Озоваваш се в нещо като салон за гости, кухня, 

всекидневна и столова, взети заедно. Бъркотията е голяма - явно 

помещението е било напуснато по тревога. Претършуваш го набързо, но не 

откриваш нищо. Дълъг коридор води към четири стаи - спалните 

помещения. Обръщаш ги с главата надолу, но намираш само една кесия с 

пет жълтура, забравена от собственика си в бързината. Може би това ще ти 

е достатъчно да покриеш разходите си в страноприемницата. Отново 

излизаш на главната улица. Премини на 433. 

97 
Тактиката ти е безупречна! Мечът ти се движи бързо и принуждава 

противника да се защитава. Точните ти удари го изтощават и при един 

сблъсък той изтървава оръжието си. С премерен удар с тъпото на меча в 

главата му слагаш край на битката. Премини на 359. 



98 
На изтегленото картонче пише: „Знаем, че едно вещество е по-тежко 

когато е студено, леко - когато е топло. Имаме две кубчета с тънки, 

здрави стени, които пропускат топлината. В едното има лед, а в 

другото - напитка. Как ще изстудим напитката по-бързо?”  

Ако мислиш, че ледът трябва да е над напитката, отиди на 12. Ако 

решиш, че напитката трябва да е над леда, отиди на 72. 

99 
- Фарой! — произнасяш ясно и високо ти. 

Чудовището се заковава на място и се втренчва учудено в теб. Дълго време 

се чуди как да постъпи, но в крайна сметка ти знаеш, че си негов господар. 

- Фарой! - повтаряш ти. - Аз съм твой повелител и ти заповядвам да ме 

отнесеш в Кралството. 

Когато за втори път чува името си от твоята уста, Драконът се подчинява. 

Покорно навежда глава и ти позволява да го яхнеш. Тази кратка езда ще 

запомниш за цял живот. Едва ли има по-опияняващ звук от свирещия 

покрай теб вятър. Прегърнал шията на новия си приятел прелиташ високо 

над Драконовата планина и скоро краката ти стъпват в Кралството. 

Никакви покани, заповеди и заплахи не могат да накарат Фарой да те 

отнесе до Лименор - „магията” на Селкор действа. Най-сетне се отказваш и 

го пускаш да си върви. Премини на 5. 



100 
Поемаш бавно към Перст. Посреща те човекът, който по-рано те отведе 

при мъдреците. Той те настанява в една свободна къща и ти обяснява, че 

ще бъдеш гост на града. Ще имаш осигурен подслон и прехрана. След това 

те оставя. Денят беше твърде уморителен и ти побързваш да се отпуснеш 

на леглото. Събужда те леко разтърсване по рамото. Все още се бориш със 

сънливостта, когато откриваш, че пред теб е Спарки. Как ли е попаднал 

тук? 

- Хайде, сънливецо, време е да се измъкваме оттук - казва той. 

- Какво ще стане с мисията, Спарки? - питаш ти. 

- За теб всичко свърши - отговаря той. - Спиш вече осем дни. Знам, че ти 

изглежда невероятно, но Перст е особен град, както сам се убеди. Веднага 

щом разбрах, че си се провалил поех нещата в свои ръце. Сенус е заловен и 

мерита ще продължава да пристига редовно. А сега е време да тръгваме. 

По пътя ще ти разкажа всичко в подробности, а после ще трябва да си 

намериш някаква работа. От време на време ще се виждаме на партия шах. 

Разбираш, че с бъдещето ти на суперагент е свършено. Жалко, че всичко 

беше толкова кратко. Сега отново ще трябва да мислиш с какво да се 

захванеш. Но преди това ще се отбиеш за няколко дни в Ером. Може би ще 

те открие някой друг Отдел! 

101 
Изведнъж на около стотина метра от теб ято птици се издига в небето с 

тревожни писъци. Някой ги е подплашил и това сигурно е войската, която 

трябва да те посрещне, ако се измъкнеш от клопката при кулата. Не ти се 

иска да влизаш в сражение, а в гората би могъл да се прикриеш. 

Ако решиш да извадиш меча си преди да навлезеш в гората, отиди на 

222. Ако сметнеш, че няма смисъл да го вадиш сега, отиди на 85. 

102 
Поемаш по главната улица и тя те отвежда до двореца. Хубаво е да го 

огледаш преди да решиш какво ще предприемеш. Две от крилата му са 

отделени за прислугата, а третото е за охраната. Установявайки този факт 

ти насочваш вниманието си към четвъртото крило, което е най-близо до 

теб. То е триетажно. На всеки етаж има дълъг ред прозорци със спуснати 

завеси, за да не се вижда вътрешността на помещенията. Горе-долу това е 

всичко, което един наблюдател може да разбере за двореца, седейки пред 

стените му. Вече е време да предприемеш нещо. Търговецът сигурно е още 

вътре. Ако решиш да го изчакаш да излезе и да го проследиш до някоя 

закътана уличка където да го нападнеш и да научиш паролата, отиди 



на 440. Но никой не може да ти гарантира, че той е в двореца. Би могъл 

вече да е някъде из града и тогава ще си загубиш времето напразно. Ако 

решиш че вариантът с чакането е несигурен и предпочетеш да се 

опиташ да се промъкнеш в двореца и сам да научиш паролата, отиди 

на 65. 

103 
- Не позна! - ядосва се езерото. - Не стига, че не знаеш къде ходиш, ами не 

можеш и да мислиш. Сурово ще те накажа за твоето безумие! 

Въздушният балон, в който се намираш, се спуква и водата те залива. Тя 

навлиза в теб през устата и ноздрите. Липсата на въздух те задушава и ти 

губиш съзнание. Премини на 66. 

104 
- Искам да разбера за Огра - казваш ти. 

- Представи си, че ти п однесат затворена кутия - започва мъдрецът. - 

Единственият р]отвор стига само да си провреш ръката. В кутията има пет 

медальона - три златни и два сребърни. Колко най-малко медальона трябва 

да стиснеш в ръката си за да си сигурен, че ще вземеш поне един златен? 

Ако решиш, че един медальон е достатъчен, отиди на 235. Ако 

мислиш, че трябва да вземеш два, отиди на 374. Ако сметнеш, че едва 

когато вземеш три медальона ще си напълно сигурен, отиди на 223. 

105 
Битката става все по-ожесточена, но докато врагът не дава признаци на 

умора ти се нуждаеш от почивка. Няма кой да ти я даде. На мястото на 

всеки отсечен клон изникват нови два, които сипят удари по теб. Все по-

трудно става да отбиваш атаките на дърветата и накрая един дебел клон се 

стоварва върху гърба ти, чупейки здравата броня. Веднага губиш съзнание. 

Премини на 66. 

106 
- Добре тогава - привидно се примиряваш ти. - Дай да ти стисна крилото за 

довиждане. 

- Не знам дали съм ти споменавал, че мога да чета мислите на хората - 

иронично казва гарванът. - Виждам, че имаш бърза работа, но законите на 

Перст са категорични. Никой не те караше насила да влезеш и щом го 

направи по своя воля ще трябва да им се подчиняваш. Наказанието за 

неподчинение е смърт. 



Последните думи са съпроводени със зловещо грачене, което всява ужас в 

душата ти. Откриваш, че не можеш да откъснеш очи от гарвана. Бавно-

бавно потъваш в бездната на ледения му поглед и все повече се откъсваш 

от реалността. Сега разбираш, че е било глупаво да се опълчваш на сила, 

основаваща се на психическо въздействие, когато през целия си живот си 

учил, че техниката може да се справи с всичко. Гарванът не е обикновена 

птица, той притежава мощна психична енергия и бързо подчинява волята 

ти. Мускулите ти отказват да изпълняват командите на мозъка, а скоро и 

той излиза от строя. Губиш съзнание. Премини на 66. 

 

 

 

107 
За цяла вечер пристигат само две малки групи арколски търговци, които 

бързат да оставят багажа си и да отидат в кръчмата. За твое щастие той не 

е много, защото повечето от тях са дошли само за да опитат сладкото 

кароско шели. Когато става ясно, че повече гости тази вечер няма да има, 

собственикът те извиква при себе си. 

- Вече плати за леглото си. Ако искаш остани да с е почерпим с малко 

шели. Но ако си уморен няма да те задържам. 

Ако останеш, отиди на 64. Ако се прибереш в стаята си, отиди на 45. 

 

 

 

108 
Навлизаш в горящия ад, пазейки се от опасните близвания на огнените 

езици. Добре, че коридорите тук са широки и безопасната ивица, в 

границата на която можеш да вървиш спокойно, е голяма. Отвсякъде се 

разнася зловещ пукот на горящо дърво. Напрягаш всички сили за да се 

измъкнеш по-бързо от опасната зона. Остават ти само няколко метра, 

когато първата таванска греда пада малко зад теб. Това сякаш е сигнал и за 

другите. Конструкцията не издържа и дървеното скеле се стоварва върху 

теб. Още от удара губиш съзнание и огънят не ти причинява болка. 

Премини на 66. 
 

 

 

109 
Хвърляш бомбата и това стъписва варварите. Газът се разпространява 

бързо и вече взима първите си жертви. Започва да пълзи и към теб.  

Ако имаш противогаз, отиди на 68. Ако нямаш, отиди на 22. 

 



110 
Бързо глътваш хапчето. 

- Знаеш ли, все пак бих могъл да я отгатна - казваш ти, опитвайки се да го 

принудиш да употреби думата в мислите си. 

- Едва ли - подсмива се той. 

- Даже мисля, че я отгатнах - блъфираш ти. - Ами, да. Думата е „отвори 

се”. 

Това дава резултат. В мислите му прочиташ: „Колко е далеч от истината. 

Никога няма да се сети за „човек”. Дори няма да му мине през ума.” 

„Важното е, че мина през твоя” мислено му отговаряш ти, а на глас 

добавяш: 

- Добре щом не искаш да ми кажеш, но знай, че ще мина през Вратата. 

Отминаваш кервана и скоро стигаш до Вратата. Премини на 366. 

111 
Таркин е град-укрепление, за разлика от другите градове на Робия, където 

крепостните стени са п овече величествен декор, отколкото защитно 

съоръжение. Жителите му обитават малки едноетажни къщи. строени 

съвсем хаотично, и поради това улиците на града нямат прав участък по-

дълъг от пет-шест метра. Изключение прави главната улица, която води от 

градските порти до големия площад в центъра. Тя е абсолютно права. 

Влизането ти в Таркин се превръща в събитие за местното население и 

скоро около теб се събира голяма тълпа, която те съпровожда до площада. 

Там те чакат старейшините на града. Сред тях се откроява старец с бяла 

тога и богато орнаментиран дървен жезьл. Когато заставаш пред

стареишините, жезълът се вдига и шепотът на хората затихва.

- Добре дошъл, храбрецо! - започва старецът. - Дълго време народът на 

Таркин чака човека, който ще спечели двубоя с боеца и ще отнесе 

вълшебната броня. Всеки чужденец, който влезе в града, има правото да се 

опита да вземе бронята, но досега това не се е отдавало никому. Ти трябва 

да избереш оръжието - меч, брадва или голи ръце. 

Ако избереш меча, отиди на 446. Ако решиш да се биеш с голи ръце, 

отиди на 173. Ако избереш брадвата, отиди на 431. 

112 
Застанал в подножието на Драконовата планина трябва да решиш накъде 

да тръгнеш. Ако искаш да напуснеш Робия по възможно най-бърз 

начин и поемеш кьм прохода, отиди на 11. Ако сметнеш, че ще бъде 

по-добре преди това да се отбиеш в Таркин, отиди на 111. 



113 
Това оръжие си взел специално за битката с робота. Изваждаш малкото 

устройство и натискаш бутона. За твоя изненада действието на 

електросмъртта не вреди на робота. Какво ли р]пречи. Едва сега се сещаш 

за кулата. Явно тя създава защитно поле. Вече не ти остава друго, освен 

мечът. Премини на 273. 

114 
Скоро човекът се връща и ти съобщава, че кралят ще те приеме веднага. На 

входа се появява млада красавица и те подканва да я последваш. Не 

виждаш причина да р]откажеш и тя те отвежда до залата, в която крал 

Нордик приема гости. Залата е тясна и продълговата и по ширината р]са се 

наредили хората от кралския двор. Дълга пътека, застлана с разкошен 

килим, води до трона. Тръгваш по нея и спираш пред краля. След вежлив 

поклон в знак на уважение излагаш молбата си. 

- Всемогъщи кралю! - започваш високопарно ти. - Изправям се пред теб с 

голяма молба. Аз съм приятел на Селкор и трябва бързо да се видя с него. 

Дори и един час закъснение може да бъде фатален (тук малко пресилваш 

нещата, но ти се иска да си по-убедителен) - Не знам думата, която отваря 

вратата на Лименор. Мисията, която изпълнявам е тайна и не бих могъл да 

кажа целта й, но знай, че е за благото на тази земя. Току-що идвам от 

Робия, където Сенус ми беше поставил клопка. Много трудности 

преодолях, за да се добера дотук и ще бъде жалко, ако се проваля точно 

сега. Знам, че искам прекалено много да ми се довериш, но не бих могъл да 

ти кажа нищо повече. Сам отсъди дали да ми повярваш. 

Докато говориш, кралят внимателно те оглежда. След края на речта ти той 

дълго се замисля. Най-сетне нарушава мълчанието си. 

- Искаш прекалено много от мен - казва той. - Ще трябва да ми докажеш 

кой си. Твърдиш, че Селкор ти е приятел. Сред нас той е известен като 

велик магьосник. Ще можеш ли и ти да ни покажеш някакво вълшебство? 

Това няма да бъде трудно за теб. Ако се съгласиш, отиди на 166. Ако 

сметнеш, че това едва ли ще ти помогне и тръгнеш да търсиш други 

начини да убедиш краля, отиди на 296. 

115 
Хвърляш бомбата в средата на войската. Газът се разпространява бързо. 

Започва да пълзи и към теб. Вълната от сгърчени трупове, поразени от 

моменталното действие на газа, се приближава застрашително. Само след 

броени секунди газовият облак ще погълне и теб. 



Смъртта е близо и ако искаш да я избегнеш трябва бързо да направиш 

нещо. 

В този критичен за мисията ти момент погледът ти се спира на близката 

растителност Листата на храстите, които се намират в газовия облак, са 

леко клюмнали, но тревата под тях е все така свежа и явно незасегната от 

газта. Още преди да си осъзнал какво означава това се хвърляш по лице на 

земята. Това е избавлението! Едва сега разбираш какво те е спасило. При 

кацането корабът е размесил повърхностния въздушен пласт с финия слой 

прах, наслоен върху почвата. Така този пласт е станал по-тежък от газа, 

изхвърлен от бомбата. 

След няколко минути газът се разсейва и можеш да се изправиш. Бойното 

поле е осеяно с трупове, а от варварските орди няма следа.  

Премини на 147. 

116 
Конвоят те отвежда в малка килия. На тръгване Синият добавя: 

- Ще останеш тук, докато Съвета реши как да постъпи с теб. 

Около час прекарваш, изучавайки голите бели стени на сегашния ти 

затвор. Най-сетне Синият се появява отново. 

- Хайде, тръгвай! Съветът се събра за разглеждане на случая ти - казва той. 

Кратката разходка из коридорите на станцията завършва пред голяма врата 

с надпис „Заседателна зала”. Влизайки вътре забелязваш, че почти всички 

места са заети. Явно пристигането ти е най-интересното нещо, което се е 

случвало напоследък. В единия край на залата има широка катедра, а зад 

нея са заели местата си членовете на Съвета. Твоето място е кръгъл 

подиум пред катедрата, издигнат двайсетина сантиметра над пода. Оттам 

започваш своята защитна реч. Обясняваш, че мисията ти е свръхсекретна и 

поради това не можеш да говориш за същността й. В бъркотията преди 

старта съвсем си забравил да провериш екипировката си и затова, когато 

по време на полета си открил липсата на транслатора, си решил да вземеш 

един от тази станция. Въобще не си предполагал, че може да възникне 

проблем с легитимацията. Та нали корабът ти ясно показва, че си от 

Отдела. След речта ти Съвета се събира на кратко съвещание. Накрая 

всички заемат отново местата си и председателят взема думата: 

- Мисля, че намерихме п равилното решение. Най-лесно би било да се 

свържем направо с Отдела, но връзката със Земята е твърде скъпа. Затова 

ще п остъпим п о следния начин. На тези две картончета са написани 

логически задачи. Вземи едно от тях и ако успееш да намериш правилния 

отговор ще бъдем сигурни, че не си измамник. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 98. Ако е от 7 до 12, отиди на 249. 



117 
Липсата на индикатор те кара да напредваш бавно. Дълго оглеждаш всеки 

участък от пътя, преди да се решиш да го преминеш. Наоколо цари 

абсолютна тишина и въпреки това нападението на Дракона те заварва 

неподготвен. Ако знаеш името му, отиди на 99. Ако имаш димка, сега е 

моментът да я използваш, отиди на 77. Ако не можеш да се 

възползваш от тези две възможности, отиди на 401. 

118 
Ако толкова лесно получаваше удари, нямаше да си тук. Тялото ти действа 

автоматично - резултат на дълги тренировки. Навеждаш се и боздуганът 

профучава над главата ти. Сега е твой ред. Мечът ти се стоварва върху 

главата на пазача с тъпата си страна и той се строполява на земята. 

Накъсваш дрехите му на ивици и го завързваш с тях, а в устата му слагаш 

кърпа, за да не може да вика. Премини на 270. 

119 
Изведнъж зад теб се чува страхотен шум. Драконът се връща от един свой 

набег към Робия и огромните му крила мощно порят въздуха. Засега е 

далече и имаш време да прецениш как да постъпиш. Ако решиш да се 

биеш, отиди на 418. Ако сметнеш, че след набега звярът е сит и няма 

да те нападне, отиди на 216. 

120 
За щастие си предвидил, че хапчето ще ти потрябва. Бързо го глътваш и 

мракът се разсейва, но само за теб. Вече ясно виждаш криволиченията на 

пътя и усилваш крачката си. Светлината, която те заобикаля, ти дава 

сигурност. Спокоен си, че нищо не може да те изненада. Това хапче 

наистина се оказва много полезно. 

Изведнъж виждаш в далечината неясна форма, която бързо се приближава 

към теб. Долавяш в нея нещо зловещо. Цялото р ]същество излъчва омраза 
и ненавист. Дори когато приближава, не успяваш да разбереш какво 

представлява. Една черна сянка с формата на облак. Тя иска живота ти! 

Премини на 425. 

121 
Усъмняваш се в новия сигнал и бързо се отправяш към пилотската кабина. 

Оказва се, че опасенията ти не са напразни. Корабът лети право към 



Черната кула и явно, ще се приземи близо до нея. Вече е твърде късно за 

промени в траекторията. Единственият ти шанс да се измъкнеш от коварната 

клопка е катапултиращото устройство. Сядаш на пилотското място, затягаш 

предпазните колани и натискаш аварийния бутон. За части от секундата 

малката капсула изхвърча от кораба и парашутът се разтваря. Намираш се 

на стотина метра над повърхността - удобен случай да се ориентираш в 

обстановката. Вляво е Чорната кула, на около два километра. Пред теб се 

намира най-гъстата гора, която си виждал някога. Поемаш управлението на 

капсулата и се приземяваш на пътя, който води към кулата. За да не 

оставяш следи, унищожаваш капсулата чрез вграденото в нея анхилиращо 

устройство. Сега вече е време да решиш накъде ще поемеш. Ако мислиш 

да тръгнеш към Черната кула, отиди на 189. Ако решиш да навлезеш в 

Омагьосалата гора, отиди на 278. Ако се отправиш към кръстопътя за 

Карос и Аркол, отиди на 228.

122 
- Според мен пет жълтура е добра цена, господарю - отговаряш ти. 

Изведнъж на устните на Тонвер изгрява зловеща усмивка и той прави знак 

на стражите да те заобиколят. 

- Това те издаде, шпионино! - казва той с леден глас. - За такава сума ще 

намериш само ръждясали железа, които ще се строшат при първия сблъсък 

на остриетата. Още отначало чувствах, че нещо не е наред, но сега съм 

убеден, че ти си този, който Сенус търси от вчера под дърво и камък. 

Заловете го! 

Последните думи са отправени към стражите и те веднага се нахвърлят 

отгоре ти. Численото им превъзходство и изненадата в действията им 

бързо решават изхода от схватката. Силен юмручен удар в тила те кара да 

загубиш съзнание. Премини на 66.  

123 
Боксът е велико изкуство, но за твое щастие непознато на Мерия. 

Противникът ти яростно размахва юмруци, но ти умееш да се справяш с 

противници, които разчитат само на физическата си сила. С лекота 

парираш атаките му, а твоите удари попадат право в целта. На няколко пъти 

нарушаваш дишането му с мощни серии в гърдите и най-сетне слагаш край 

на двубоя с тежък удар в слънчевия сплит. Боецът се строполява на земята 

в безсъзнание. Премини на 359. 



124 
Най-добрият начин да откриеш мислите на един човек е да му бръкнеш в 

мозъка. Глътваш хапчето и всичко ти става ясно. Тонвер е мобилизирал 

силите си. Сега те очаква в Керион и е заповядал на стражите да залавят 

всеки рицар, минал през градските порти. Но в плана му има един 

недостатък - селяните биват пропускани безпрепятствено. Казваш всичко 

това на селянина, за да му покажеш силата си. Уплашен, той не може да 

помръдне. Обличаш неговите дънки, като с доста труд прикриваш 

съоръженията си под тях. Оставяш го завързан край пътя. Вече се стъмва и 

едва ли някой ще го отвърже днес, а утре ти ще бъдеш извън Робия. 

Продължаваш към Керион. Премини на 196. 

 

 

125 
С прекрачването на прага новият ти познат сякаш получава сила да се 

пребори с омаята на алкохола. Въвежда те в гостната и донася голяма кана, 

пълна с някаква гъста течност. 

- Ако не си опитвал от нашето шели, този миг ще остане незабравим за теб. 

Хората идват тук от всички градове, привлечени от сладостта на 

прословутото кароско питие. 

Наистина напитката заслужава тази похвала. В завързалия се разговор 

става дума за някакъв боец от Таркин и за питие на име асна. Ако решиш 

да насочиш разговора към боеца, отиди на 289 Ако ти се иска първо да 

разбереш нещо повече за асната, отиди на 307.  

 

 

126 
Вземаш хапчето и мислите на Блатника стават достъпни за теб. Когато 

разбира, че не може да скрие нищо от теб, той изпада в ужас. Суеверието 

му ти помага и Блатника бързо се съгласява да те преведе през блатата. Не 

след дълго двамата навлизате в мочурищата. Премини на 302. 

 

 

127 
За съжаление сбъдват се най-лошите ти предвиждания. Тонвер е застанал 

срещу вратата с разкрачени крака, а мечът му лети към теб. Проявяваш 

невероятен рефлекс и избягваш страхотния удар, но това ти коства загуба 

на равновесие и ти политаш към земята Докато се изправяш, оставяш 

ребрата си беззащитни и силен шут те кара да се превиеш. Сега си 

абсолютно безпомощен срещу лавината от ритници. 

- Жалък нещастник! - ядно процежда Тонвер. - Нима си мислеше, че ще ме 

спипаш толкова лесно? - поредният ритник този път уцелва главата ти. - 



Каква ли ще бъде радостта на Сенус, когато те предам в ръцете му? И 

колко ли щедър ще бъде към мен? Чуваш ли ме, страхливецо? - още един 

ритник попада в ребрата ти, но вече не си способен да усещаш болка и 

поемаш удара безчувствен като чувал. - А сега ще те изпратя в царството 

на сънищата. 

С рязък удар той те изпраща в безсъзнание. Премини на 66. 

 

 

128 
Огнената струя помита нападателите. След минута полесражението е 

пълно с ходещи, горящи факли. Скоро доказваш предимството на 

самотната огнехвъргачка пред многобройните варварски мечове. Бойното 

поле е осеяно с трупове, а от варварските орди няма следа.  

Премини на 147. 

 

 

129 
- Не позна, а ти се струваше толкова просто - казва мъдрецът. - Представи 

си, че си с хора на поляна и някой започне да стреля по вас. Ще 

продължаваш ли да стоиш на поляната? Едва ли. Бързо ще се скриеш. Така 

ще направят и птичките. Откажи се да минаваш през блатата. 

Премини на 327. 

 

 

130 
Пред теб поставят три брони. Върху всяка от тях са изобразени три 

предмета. 

- Ключът към загадката се крие в медальона - казва старецът. - Ако 

правилно съобразиш връзката между него и броните, ще познаеш коя от 

тях е истинската. 

Ако посочиш първата, отиди на 310. Ако избереш втората, отиди на 

257. Ако решиш, че третата е вълшебната, отиди на 42. 

 

 

 
 
 
 
 
 



131 
Отвеждат те отново в килията. За три часа научаваш наизуст всяко петънце 

по стените. На четвъртия ден пристига Спарки. 

- Не се притеснявай! - започва той, преди да си отвориш устата. - Просто се 

провали и малката ни измама пропадна. За съжаление за теб 

приключението свърши. 

- Нe е честно, Спарки! - изкрещяваш ти. - Видя, че не взех проклетия 

транслатор и не ми каза. 

- Ти искаше да станеш суперагент, а на тях никой не им помага - отговаря 

спокойно той на упрека. - Един суперагент трябва да носи глава на 

раменете си и да я използва. Работата му не е забавление и той сам носи 

отговорност за грешките си. 

Съкрушено навеждаш глава и признаваш, че е прав. Сега ти ще отлетиш 

към Земята, а той ще поеме към Мерия. Жалко, че авантюрата ти свърши 

толкова бързо. 

132 
- Сбърка! - възкликва гарванът. - Не мога да те пусна в Перст. Ти все още 

не заслужаваш тази чест. Върви си! 

Това е истински крах. Толкова път за нищо. Дълго молиш черната птица да 

ти даде още един шанс, но тя е непреклонна. Най-сетне р ]омръзва да те 

слуша и отлита към града. Правиш отчаян опит да минеш през 

енергийното поле и, разбира се, не успяваш. Няма какво повече да правиш 

тук. Поемаш обратно към Аркол. Премини на 10. 

133 
Посетителите на кръчмата са се събрали на няколко групички и оживено 

обсъждат новините от изминалия ден. Тъй като разговорите се водят на 

висок глас до теб достигат отделни реплики. 

- Не ми вярвате? Ами че сам началникът на стражата ми го каза. Затова 

всички тъй хукнаха. 

- Глупости! Камъните си седят на земята. 

- Да, има тоя си летял. И не само, че хвърчал като птичка, ами и в него 

имало човек. Затуй като тупнал камъкът на земята, войниците на Железния 

го заобиколили и го хванали. 

- Голям улов, няма що. За един камък да вдигнеш войската на крак. 

- Не камъка, тъпако, а човека в него търсел Железния. Какво ли съм седнал 

да ви обяснявам. Дървените ви глави нищо няма да разберат, ако ще цял 

ден да ви говоря. Ама нека пак ви повторя, затуй тръгна сутринта войската 

- да хване камъка. Сигурно вече са свьршили работата и се връщат. Като си 

дойдат ще видим кой крив, кой прав. 



Не искаш да разрушаваш вярата на хората в силата на варварите. Плащаш 

една жълтура за питието и излизаш от кръчмата. Премини на 149. 

 
 

134 
Тълпата прави голям кръг, в центъра на който сте ти и боецът. Той е гол до 

кръста, с добре развита мускулатура и дълги, черни коси. На врата му виси 

медальон. Окуражен от виковете на хората, той се хвърля срещу теб. 

Боец на Таркин сила - 17, енергия - 13 

Ако победиш, отиди на 123. Ако загубиш, отиди на 285. 

 

 
135 

Варварите те изненадват в гръб. Една стрела се забива в крака ти. Болката 

е ужасна и те кара да коленичиш. Втората и третата стрели се отбиват от 

бронята. Посягаш към меча, но четвъртата попада в ръката ти. Варварите 

се втурват срещу теб, но ти си толкова слаб, че не можеш да предприемеш 

нищо. Главатарят им се изправя над теб с размахан боздуган и с възторжен 

рев го стоварва върху главата ти. Моментално губиш съзнание.  

Премини на 66. 

 

136 
- Мисля, че третият път ще ме отведе най-бързо до целта - казваш ти. 

- За съжаление сгреши - въздиша мъдрецът. - В стремежа си максимално да 

съкратиш пътя през пясъка ти много увеличаваш разстоянието по ливадата 

и в крайна сметка се забавяш. Беше близо до правилния отговор и ако беше 

помислил още малко, сигурно щеше да се сетиш. Ако все още държиш да 

минеш по моста, ще трябва сам да откриеш начина за това. 

Премини на 327. 

 

137 
Стените на Карос остават зад гърба ти. Стигаш до нов кръстопът. Ако 

решиш да поемеш към Таркин, отиди на 111. Ако мислиш, че е по-

добре да се насочиш към Огра, отиди на 2. 

 

 
138 

- Когато магьосникът оставил своя дар, той предупредил децата ни, че 

денят, в който вълшебната броня ще напусне отново Таркин, не трябва да 

бъде тъжен за града, а напротив, това ще бъде сигнал, че за Робия 



настъпват щастливи дни. Тогава ние трябва и и признаем човека, който е 

спечелил бронята, за наш господар и да утвърдим властта му по цялата 

страна -  продължава старецът.. - Когато победи боеца мислех, че този ден 

е настъпил и сега трябва да понеса горчилката на разочарованието. Върви 

си, чужденецо. 

Какво да се прави - понякога не успяваш да се изявиш по най-добрия 

начин. Разочарован напускаш Таркин. Премини на 70. 

 

 

139 
С навлизането в опасния участък напрежението в теб расте. Ръцете ти се 

свиват в юмруци, а по челото избиват едри капки пот. Безпомощното 

очакване те изнервя. Минутите стават часове. 

- Вече си извън опасност. Няма изоставане от графика на полета - 

радостната вест достига до всяко ъгълче на кораба. 

Успокоен се строполяваш на креслото в центъра на каютата. Да живее 

късметът. Премини на 242. 

 

 

140 
- Чудесно е, че вярваш в силата на своята мисъл - казва доволно старецът. - 

Дано само вярата ти да не е напразна. Ето и моят въпрос. Кажи ми кое е 

по-тежко? Килограм желязо или килограм дърво. Не бързай. Помисли 

внимателно, защото от отговора зависи съдбата ти. 

Ако решиш, че желязото е по-тежко от дървото, отиди на 183. Ако 

мислиш, че и двете тежат еднакво, отиди на 229. 

 

 

141 
Струва ти се смешно този прост рибар да ти диктува условията. Сигурно 

ще го пречупиш със заплахи. За твое учудване рибарят остава твърд, дори 

когато допираш меча си до гърлото му. Явно няма да се разберете.  

Ако решиш да продължиш към Огра, оставяйки рибаря на мира, 

отиди на 13. Можеш да се опиташ да откраднеш лодката. Ако това е 

решението ти, отиди на 373. 

 

 

142 
Напрягаш всичките си сетива и все пак врагът те изненадва. Местността е 

идеална за устройване на засада и варварите не са пропуснали 

възможността. Не виждаш лицата на нападателите, усещаш стрелите им. 



Те бързо те покриват с болезнени рани, които кървят ужасно. От болката и 

обилното кървене губиш съзнание. Премини на 66. 

 

 

143 
Отново си на пътя и трябва да решиш в каква посока да поемеш. Ако 

мислиш да тръгнеш към Черната кула, отиди на 189. Ако се отправиш 

към кръстопътя за Карос и Аркол, отиди на 228 

 

 

144 
Дълго време мъкнеш този костюм с мисълта, че си сбъркал като си го взел, 

но сега той ти е доста полезен. Той ще ти донесе увеличаване на силата с 

една точка и на енергията с три точки. Сега се върни отново на 418 и 

избери ново оръжие. 

 

145 
Извикваш кръчмаря и му плащаш една жълтура. 

Виждайки, че си тръгваш един от тях те заговаря: 

- Хайде, господарю, ела при нас. Сподели с бедните чираци сладостта на 

шелито. Нима си дете, та бързаш за кревата? Или те чака някоя женичка? 

В думите му виждаш повод да се измъкнеш. 

- Шелито ще бъде тук и утре, момчета, но красавицата, при която отивам, 

едва ли ще ме чака. Затова ме извинете, но трябва да откажа любезната ви 

покана. 

Весел смях те изпраща до изхода на кръчмата. Премини на 149. 

 

 
146 

На пръв поглед е ясно, че АВ е по-дълъг, но когато се задълбочаваш, 

откриваш бързо зрителната измама. 

- И двата пътя са еднакво къси - отговаряш ти. 

- Добре се справи със задачата - одобрително казва мьдрецът. - Тя беше 

лесна и затова няма да ти кажа как да избегнеш клопката. Но по пътя за 

Керион ще срещнеш селянин, от който би могъл да научиш повече за нея. 

Не бива да го изпускаш. Ако ти поиска пари, плати му, ако ли не - сам 

реши как да постъпиш. 

Премини на 178. 

 

 
 



147 
Може да си доволен от себе си. Справи се отлично. Справи се отлично с 

варварите като се има предвид, че за първи път се сблъскваш с искаща 

живота ти тълпа. Вече ти става ясно, че вторият насочващ лъч е бил 

изпратен от Сенус. Това те навежда на неприятни мисли за мощта на този 

човек. 

Размишленията ти са прекъснати от опасно приближил се до теб робот. 

Разбираш, че ти предстои втора, по-тежка битка. Избери оръжие. 

Огнехвъргачка - отиди на 38. 

Димка - отиди на 57. 

Електросмърт - отиди на 113. 

Меч - отиди на 273 

 

 

148 
- Помощ! - разнася се треперещият глас на съдържателя. - Помогнете! 

Миг след вика ръцете ти се стягат около гърлото му и насила го натикваш 

обратно в странноприемницата. За съжаление виковете му те издават и 

първият любопитен вече прекрачва прага на вратата. Виждайки 

положението, в което се намира съдържателят, той изскача на улицата. 

След секунди няколко души нахълтват в странноприемницата. Блъсваш 

улова си към стената и посягаш към меча си. Едва сега откриваш, че 

цялото ти снаряжение е в стаята на втория етаж. Няма как - ще трябва да се 

биеш с голи ръце. 

Следва истински кръчмарски бой, в който ти нямаш нито един съюзник. За 

кратко време предверието се превръща в развалини, не се виждат оцелели 

столове и маси, а двама от противниците ти изхвърчат през прозореца. 

Успяваш да строшиш няколко бутилки в главите на нападателите, но от 

това броят им не намалява значително. Накрая пристигат и варварите и с 

това изходът е ясен. Въпрос на чест е да повалиш още няколко човека, 

преди да получиш фаталния удар. Силен юмрук се стоварва изневиделица 

върху главата ти и моментално губиш съзнание. Премини на 66. 

 

 
149 

Странноприемницата в Карос, погледната отвън, би могла да мине за 

казарма, обор или антика в зависимост от произхода и вкуса на 

наблюдателя. Безжалостната съдба те кара да отседнеш в тази 

архитектурна измислица. На всичкото отгоре отвсякъде мирише на мухъл. 

Това е подслонът ти за вечерта.  

Ако имаш пари, отиди на 207. Ако нямаш, отиди на 349. 

 



150 
Внимателно продължаваш напред, стискайки трансформатора в ръка. 

Напрегнато се взираш в планината, за да доловиш и най-малкия признак за 

появяването на огнедишащия звяр. Страшна тишина се възцарява в 

долината. 

Драконът се появява пред теб в цялото си величие. Ноктите му блестят на 

слънцето, а крилете мощно порят въздуха. Все още е твърде далеч, за да те 

види, но вятърът е издал твоето присъствие и сега господарят на планината 

идва да те накаже, задето си пристъпил във владенията му. Бързо 

запращаш трансформатора към него и се скриваш в близките храсти. 

Направеното от малката кутийка надминава и най-смелите ти очаквания. 

Камарата плодово пюре привлича вниманието на Дракона и той се спуска 

към нея. Първото близване го кара да забрави за теб и да се заеме с 

унищожаването й. Пред очите ти се разиграва смешна сценка - цялата 

поляна е покрита с гъста плодова каша, а страшният Дракон се разхожда в 

нея и я поглъща, помагайки си с предните лапи и опашката. 

Ето, че трансформаторът свършва своята работа - Драконът е обезвреден и 

можеш да преминеш прохода необезпокояван. В бързо темпо пресичаш 

драконовата планина и се озоваваш в Кралството. 

Премини на 5. 

 

151 
Съгласяваш се и той те повежда към арената. Битките вече завършват и 

влизате, точно когато тълпата аплодира победителя - една гигантска жаба. 

Изваждаш меча и излизаш на арената. Овациите стихват и всички затаяват 

дъх. Смело връхлиташ срешу блатното чудовище. 

Гигантска жаба сила - 15, енергия - 10 

Ако победиш, отиди на 69. Ако загубиш, отиди на 391. 

 

152 
- Случаят реши да ти кажа, че знам името. Нека пак той да определи колко 

трудна да бъде моята загадка. Виж трите храста вляво от теб. На вид са 

еднакви, но корените им са с различна дълбочина. Избери един от тях. 

Колкото по-дълбоки са корените му, толкова по-сложен ще бъде въпросът 

ми. 

Поглеждаш към храстите. Изглеждат абсолютно еднакви. Посочи едно 

число. Ако е от 2 до 4, отиди на 30. Ако е от 5 до 9, отиди на 184. Ако е 

от 10 до 12, отиди на 287. 

 

 

 

 



 



153 
Вариантът с използването на шперца ти се струва най-приемлив. От 

предишните си наблюдения знаеш горе-долу разположението на стаите, за 

да не попаднеш при стражата или пък в помещенията на слугите. 

Единственият ти проблем е дебелината на стените, но няма как да 

провериш това без да употребиш шперц. Прикрепяш го към едно място в 

стената, което ти се струва подходящо. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 73. Ако е от 7 до 12, отиди на 31. 

 

 
154 

Засега обстоятелствата се стичат добре за теб. Елиминира всички 

варварски отряди и спокойно може да смяташ, че пътят ти е разчистен. 

Продължаваш към кръстопътя. Ако имаш компас, отиди на 395. Ако 

нямаш, отиди на 87. 

 

 
155 

Докато съдържателят през глава тича по стълбата надолу, ти измъкваш 

камата и заемаш такава позиция, че да държиш под прицел вратата. За теб 

е важно той да не излезе на улицата, а знаеш, че няма никаква вероятност 

да успее. Досега никой не би могъл да се похвали, че се е изплъзнал от 

това оръжие. Цяло щастие е, че си се сетил да го вземеш. 

Всичко става точно както ти би искал. Острието се забива в гърба на 

беглеца и упойващата течност се разлива в кръвта му. Силите му стигат 

само да допълзи до вратата, но там се строполява без да успее да я отвори. 

За твое щастие предверието на странноприемницата е празно и свидетели 

на тази неприятна случка няма. Пренасяш тялото му в стаята си и 

внимателно го завързваш, а в устата му натикваш кърпа, за да не вика, 

когато се събуди. Вече е късно и почти сигурно тази вечер отсъствието му 

ще остане незабелязано, а утре ще си в Кралството. 

Нощта минава без други премеждия и рано на другата сутрин вече си готов 

да се отправиш към моста. Премини на 390. 

 

 
156 

Пред теб е Бързата река. Бързоструйният поток образува мощни 

водовъртежи, по падането в които би било гибелно за всеки плувец. 

Страховитият грохот на разпенената водна маса всява ужас в душата ти. 

Струва ти се невъзможно да бъде преодоляна тази стихия, но нямаш път 



назад. Изправяш се срещу природата във величава битка, приемаш 

предизвикателството на разпенения хаос и се хвърляш във водата. Посочи 

едно число от таблицата. Ако е от 2 до 5, отиди на 84. Ако е от 6 до 12, 

отиди на 414. 

 

157 
Решаваш, че огнехвъргачката би свършила добра работа в случая. 

Приближаваш се възможно най-незабелязано до стражата и в момента, 

когато те забелязват, насочваш огнената струя към бараката. Тя пламва 

веднага. Повече можеш да не се интересуваш за намиращите се вътре хора. 

Едва ли някой би могъл да оцелее в горящата пещ. Тези хора, които са на 

пост, виждайки съдбата на другарите си, дори и не помислят да те 

атакуват. Уплашени до смърт, те захвърлят оръжията си и побягват. 

Така разчистваш пътя си от варварите и спокойно преминаваш моста. Ето, 

че паролата не винаги е необходима, особено ако притежаваш достатъчна 

мощ. Охраната от страната на Кралството те пропуска без въпроси. Като че 

ли успя да се добереш до Лименор. Опасностите останаха назад, а пред теб 

са приятелски земи. Премини на 5. 

 

 
158 

Оказва се, че мечът не е добро оръжие в битките с роботи, но това 

трябваше да се предполага. Все по-трудно отбиваш ударите на 

стоманените юмруци. Накрая пропускаш един от тях и губиш съзнание. 

Премини на 66. 
 

159 
- Е, приятелю, нека видим как си си свършил работата днес - започва 

любезно твоят домакин. - Кажи ми честно колко човека излъга днес на 

пазара? 

Ето един въпрос, който крие в себе си много уловки. Сигурно иска да 

провери дали знаеш колко души горе-долу минават през сергия на ден. 

Правиш бърза сметка. На пазара се седи около десет часа. Това прави 600 

минути. Ако на всеки пет минути успяваш да продадеш по нещо, значи си 

излъгал към 120 души. 

Ако решиш да му отговориш, че си излъгал повече от сто души, отиди 

на 458. Ако избегнеш въпроса му, би могъл да сгрешиш, но ако ти се 

стори, че с този въпрос той изпитва чувство за чест, присъщо на всеки 

търговец, когато се спре до продажбите му, отиди на 262. 

 

 



160 
Постепенно долината прераства в дълбок каньон и кръгозорът ти се 

стеснява. Напредваш внимателно, като напрягаш сетивата си, за да 

доловиш и най-малкия признак за появяването на Дракона. Тишината ти 

помага, но в същото време действа изнервящо. 

Огнедишащият звяр се появява изневиделица. Огромните му крила порят 

въздуха, а острите му нокти блестят на слънцето. Премини на 418.  

 
 

161 
Трескаво напипваш противогаза и го слагаш на главата си. Опасността от 

задушаване отминава. Но само за теб. Стражата до последния човек е 

поразена от газа и вече никой не стои между теб и моста. Спокойно 

преминаваш по него. Охраната от страната на Кралството те пропуска без 

въпроси. Като че ли успя да се добереш до Лименор. Опасностите останаха 

далеч назад. а пред теб са приятелски земи. Премини на 5. 

 

 
162 

Оказва се, че доста си научил в часовете по фехтовка. Успяваш да 

избегнеш атаките на робота и с поредица от сполучливи удари да съсипеш 

интегралните му схеми. Това предизвиква няколко взрива във 

вътрешността на машината, с което битката приключва. Приключва и 

употребата на оръжия за масово поразяване от твоя страна. Вече 

наближаваш градовете с големи варварски гарнизони, където е неуместно 

използването на технически фойерверки. Ще трябва да вкараш в боя 

логиката и хитростта. 

Намираш се на кръстопътя. Ако решиш да продължиш към Карос, 

отиди на 33. Ако избереш пътя за Аркол, отиди на 4. 
 

 
163 

След кратко замисляне решаваш, че два медальона ще са достатъчни. 

Премини на 492. 

 

 

164 
- Случайно научих името ти - казваш ти. - Бих искал да ме преведеш през 

Драконовата планина. 

- Влез! — казва гласът. - Може би ще ти помогна, но ще струва скъпо. 



Водачът ти предлага сделка. Сега в града се провеждат Големите битки и 

победителят в тях ще получи златна статуетка, която той би искал да 

притежава. Ако предизвикаш победителя и спечелиш от него наградата, 

той ще те преведе през прохода.

Ако се съгласиш с това предложение, отиди на 151. Ако цената ти се 

стори висока и отхвърлиш предложението му, отиди на 369.

165 
Изваждаш камата и я забиваш в ръката му. Упояващата течност се разлива 

в тялото му и той се строполява на пода. Когато се свестява е толкова 

уплашен, че веднага се съгласява да те преведе през блатата. Не след дълго 

двамата навлизате в мочурищата. Премини на 302. 

166 
- Разбира се, щом това е желанието на краля - отговаряш ти. - Бих могъл да 

накарам любимата птица до отвори златния си кафез. 

Сред присъстващите се разнася възгласи на недоверие и удивление. 

Всъщност транслаторът ще ти помогне. Разбира се, птиците нямат език, но 

с това устройство можеш да им предаваш заповеди за елементарни 

движения. Кафезът е затворен с декоративно резе и единственото, което 

птицата трябва да направи е да пъхне клюна си под резето и да повдигне 

глава. Вратичката на клетката се отваря и хората посрещат с бурни овации 

това вълшебство. Поглеждаш към краля и с изненада установяваш, че е 

потънал в мисли. Нима това доказателство не му стига? Когато залата 

утихва и той вдига поглед, в очите му прочиташ, че все още се колебае. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 2 до 4, отиди на 479. Ако е от 5 

до 8, отиди на 67. Ако е от 9 до 12, отиди на 32. 

167 
Посичаш най-близките клони. Започва се дълга и тежка битка, в която 

печелиш метър по метър, но краят на гората е още далеч. Остава ти съвсем 

малко, за да се измъкнеш, но умората прави меча ти бавен. Ще ти стигнат 

ли силите? 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 10, отиди на 105. Ако е 11 или 12, отиди на 18. 



168 
Едва ли точно сега е подходящият момент да срещнеш Дракона. Освен 

това Огра е в центъра на Робия и оттам ще можеш да избираш между двата 

възможни пътя, водещи към Кралството. Не е изключено да попаднеш на 

полезна информация. 

Ако имаш индикатор за маса, отиди на 464. Ако нямаш, отиди на 357. 

 

 

169 
Отминаваш досадника, без да обръщаш внимание на приказките му. Сядаш 

на свободната маса и правиш знак на кръчмаря. След минутка той 

пристига с малка каничка в ръце. 

- Ще опиташ ли нашето шели, господарю? - пита той. - Няма да останеш 

разочарован. Това е най-хубавото питие в цяла Робия. С сравнение с него 

арколската асна си е чиста водица. 

След такава реклама в теб се появява желанието да опиташ това знаменито 

питие. Докато сърбаш бавно от каничката, оглеждаш другите маси. 

Посочи едно число.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 133. Ако е от 7 до 12, отиди на 292. 

 

 
170 

Не може да пропуснеш открилата се възможност. Веднага се досещаш, че 

това е керванът, който доставя мерита в Лименор. Водачът му със 

сигурност знае ключовата дума. Остава да го убедиш да я сподели с теб. 

Когато се разминавате ти го спираш. 

- Добра среща! - поздравяваш го приветливо ти. 

Той кима вежливо и те оглежда от главата до петите. 

- Ти сигурно си водачът на този керван? 

Той отново потвърждава мълчаливо. 

- Аз съм приятел на Селкор - започваш ти. - Трябва бързо да отида в 

Лименор, но не знам думата, с която се отваря Вратата. Керванът ти досега 

е бил там и ти знаеш думата. Кажи ми я. 

Виждайки, че се колебае, продължаваш: 

- Изпълнявам важна мисия. Трябва да я пазя в тайна, но знай, че жертвам 

живота си за Кралството. Току-що пристигам от Робия с важни вести, 

които трябва да предам на Селкор. Нямам време за губене, затова те моля 

още веднъж, кажи ми думата. Той все още не е уверен, че му казваш 

истината и дълго мисли. 

Посочи едно число от таблицата. 

Ако е от 2 до 6 отиди на 306. Ако е от 7 до 12, отиди на 427. 

 



171 
Бързо хвърляш бомбата и поразяващото действие на газа се проявява 

моментално. Първите нападатели се струполяват на земята в ужасни 

гърчове, а ефирният дим започва да пълзи и към теб.  

Ако имаш противогаз, отиди на 76. Ако нямаш, отиди на 22. 

172 
След преживяното премеждие отново оглеждаш пътя. Засега не се виждат 

други преследвачи. Едва ли нещо те заплашва откъм кръстопътя, но има 

опасност да те изненадат в гръб. Трябва да поемеш този риск, защото не 

бива да се бавиш от излишна предпазливост.  

Ако имаш индикатор за маса отиди на 299. Ако нямаш, отиди на 365. 

173 
Решаваш да се довериш на юмруците си. Сега трябва да изградиш 

тактиката за предстоящия бой. Би могъл да заложиш на защитата, 

надявайки се, че той ще се изтощи преди теб. Ако това е решението ти, 

отиди на 28. Другият вариант и да се хвърлиш в яростни атаки, разчитайки 

че в размяната на удари ще се окажеш по-издръжлив от него. Ако решиш 

да атакуваш, отиди на 89. 

174 
Интересно ти е що за хора са тези мъдреци. Може би се просто група 

измамници, използващи невежеството на хората и тогава отиването ти до 

града ще бъде чиста загуба на време. Възможно е да са природни 

феномени, с каквито могат да се похвалят някои планети от Галактическия 

съюз и в такъв случай знанията им биха ти помогнали да напуснат Робия 

по безопасен път. Унесен в такива мисли стигаш до Перст. Премини на 8. 

175 
Изваждаш камата и внимателно се прицелваш. Острието се забива право в 

гърлото на Дракона и отровната течност изтича в кръвта му. За нещастие 

звярът има силен организъм и успява да превъзмогне отравянето. Все пак 

отровата го омаломощава. Вадиш меча и се хвърляш срещу него. 

Дракон сила – 15, енергия - 15 

Ако победиш, отиди на 238. Ако загубиш, отиди на 86,



176 
Помага ти добрата подготовка по математика. 

- Двете площи са абсолютно равни - уверено отговаряш ти. - Достатъчно е 

само да се изразят лицата на трите триъгълника. 

- Получи правото да разбереш за Водача - казва мъдрецът. - Той познава 

добре Драконовата планина и би могъл да те преведе по тайни пътеки, така 

че да избегнеш срещата с Дракона. Единствената опасност е ако Драконът 

ви види, докато пресичате предпланинската долина. Няма как да избегнеш 

този риск. Ще трябва да се довериш на късмета си. Водачът живее в Аркол. 

Понякога отказва да преведе някой пътник и го кара да му заплати, но ще 

ти кажа как да избегнеш това. Кажи му, че те праща Кером. Водачът е 

много задължен на този човек и веднага ще се съгласи да ти помогне. 

Премини на 178. 

177 
Поемаш наслуки между дърветата, защото няма утъпкана пътека. Явно по 

тези места от доста време не е стъпвал човешки крак. Неусетно гората се 

сгъстява дотолкова, че имаш само един път напред. Обръщаш се назад 

и виждаш, че п ътят, п о който си минал, е п реграден от дървета, но не 

отсечени стволове, а дървета с корени. Гората се движи!

Ако се примириш с положението и продължиш по пътя, отиди на 227. 

Ако решиш да си проправиш път назад с меча, отиди на 167. 

178 
Разумът е най-добрият съветник и правилният ти отговор най-точно 

доказва това. Ето че мисията ти се улеснява. Разбира се, само ако решиш 

да използваш наученото. Твое право е да се усъмниш в думите на мъдреца. 

Сега се върни на 280 и виж какво още те интересува. Можеш да избереш 

всеки въпрос, който още не си задавал. 

179 
Пропускаш лесната плячка и зачакваш следващата, но тя така и не идва. 

Пътят остава пуст до вечерта и колкото и да се ядосваш, трябва да влезеш 

в града без пукната пара. Остава ти възможността да измислиш нещо 

вътре. Отправяш се към Карос в мрачно настроение. Премини на 284. 



180 
- Всеки търси знания - казва гарванът, - но преди да искаш трябва да 

дадеш. Ще те пусна, ако отговориш на моя въпрос. Само знаещият има 

право да получава нови знания в Перст. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 345. Ако е от 7 до 12, отиди на 319. 

181 
Изваждаш уреда и изчакваш робота да се приближи. След това натискаш 

пусковия бутон. Действието е моментално. Отначало изглежда, че 

машината ще се разпадне на съставните си части. Постепенно 

вибрациите р]утихват и роботът се насочва към теб. В това време си успял 

да изградиш тактиката за предстоящия двубой. Хаотичните удари няма да ти донесат 

нищо, но откриваш няколко незащитени места по тялото на електронното 

чудовище. Битката започва. 

РОБОТ сила: 10, енергия: 10 

Ако победиш, отиди на 162. Ако загубиш, отиди на 40. 

182 
Не успяваш да намериш правилната тактика за боя с този странен 

противник. Ударите на клоните му се сипят отвсякъде и ти успяваш да 

отбиеш само част от тях. В края на битката много от клоните се търкалят 

отсечени по земята, но и ти си покрит с кървящи рани. Вече нямаш сили да 

въртиш меча и когато един клон се насочва към главата ти просто 

изчакваш удара и губиш съзнание. Премини на 66. 

183 
- Мисля, че ме подцени с този въпрос - казваш ти. - Разбира се, че желязото 

е по-тежко. 

- Не си мисли, че мислиш - подсмива се старецът. - Един килограм от 

каквото и да е вещество тежи абсолютно еднакво. Не успя да отговориш 

правилно и сега ще бъдеш наказан. 

Могъщата сила те издига над земята и те пренася над блатата. Започваш да 

приличаш на потъваща статуя на древен воин, когато водата те залива 

изцяло заприличваш на бълбукаща статуя, докато най-накрая ставаш 

загубила съзнание статуя. Премини на 66. 



184 
Храстът, който си посочил, е със средна дължина на корените. 

- Това се казва късмет! - възкликва гората. - Въпросът ми няма да те 

измъчи, но не бива да го подценяваш. Кажи ми, снегът, който пада през 

зимата, топли ли ме или ме изстудява. 

Ако решиш, че на гората ще е ]бъде по-топло през зимата, когато няма 

сняг, отиди на 387. Ако мислиш, че снегът топли гората, на 94. 

185 
- За трети път отговори неправилно - казва гарванът. - Не очаквай милост 

от мен. Когато дойде в Перст, ти беше умен и съобразителен младеж. Сега 

мъдростта сковава мислите ти, осланяш се само на стари знания и сякаш си 

забравил, че човек се учи докато е жив. Опитът е полезен, но не винаги е 

достатъчен. Велика е силата на разума на човека, който е надарен с нея, не 

бива да я пренебрегва. А точно това направи ти сега. Не мога да те пусна. 

Ще останеш в Перст десет дни. През това време ще се научиш да цениш 

изкуството на мисълта Едва тогава ще отворя вратата за теб. 

Какви ги приказва тази птица? Нима можеш да останеш тук толкова 

много? За това време Сенус би могъл да превземе Кралството и да наруши 

доставките на мерита. Ако решиш да опиташ да хванеш гарвана и да го 

принудиш да те пусне, отиди на 106. 

Това обърква плановете ти. Десет дни са дълъг пе риод. И Все пак 

чувстваш, че няма смисъл да се опитваш да се измъкнеш. Перст не е 

обикновен град и сигурно ще сбъркаш, ако започнеш да кроиш план за 

измъкване. По-добре е да изтърпиш този срок и след това бързо да стигнеш 

в Лименор. Ако се спреш на този вариант, отиди на 100. 

186 
Хвърляш димката и след миг п ушекът р ]създава непрогледна мъгла. Не 

можеш да видиш дори дланите си. Хукваш напред, разчитайки че ще 

успееш да се промъкнеш неусетно между варварите, но сметките ти 

излизат криви. Попадаш в центъра на изтеглящата се от облака тълпа. 

Движиш се като в стадо и не успяваш да се отскубнеш от варварите. 

Когато мъглата оредява, ти си отново сред тях и битката трябва да 

продължи. Какво ще избереш този път? 

Огнехвъргачка - отиди на 231. 

Газова бомба - отиди на 318. 

Меч - отиди на 329. 



187 
Никой не знае къде точно се намира леговището на Дракона и затова 

трябва да напредваш много внимателно, ако искаш да се срещнеш лице в 

лице с него. Улавяш всеки звук, но нищо не подсказва, че те дебне 

опасност. Хитростта на тези животни е пословична и само индикатор за 

маса би ти дал сигурност. Ако го имаш, отиди на 93. Ако този предмет 

ти липсва, отиди на 117. 

 

 
188 

Пресичането на езерото ще скъси много пътя ти и решаваш, че можеш да 

прежалиш два жълтура. Рибарят отвързва лодката и двамата скачате в нея. 

Докато той гребе, ти се заглеждаш в прозрачните води. Прави ти 

впечатление, че не виждаш никакво животно да плува в тях и питаш 

рибаря на какво се дължи това. 

- Тихо, страннико! Всичко тук е живо, но ти нямаш очи да го видиш. 

Езерото спи и трябва да внимаваме да не го събудим. То не обича 

чужденци да нарушават покоя му. 

Обяснението ти се струва повече от странно, но гласът на рибаря е 

тревожен и те кара да замълчиш. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 8, отиди на 378. Ако е от 9 до 12, отиди на 347.  
 
 

189 
Може би ще успееш да се справиш само с оръжието, което имаш. Пътят, 

който досега минава през гъсти гори, излиза на една поляна. Точно срещу 

теб е Черната кула. Ужасяващ вик разкъсва тишината и отвсякъде срещу 

теб връхлитат варвари. Избери оръжие, с което да се биеш. 

Огнехвъргачка - отиди на 128. 

Газова бомба - отиди на 115. 

Димка - отиди на 43. 

Меч - отиди на 329. 

 

 

190 
И дясното помещение поразява с царящата в него бъркотия. Личи си, че 

обитателите му са го напуснали по тревога. Тук нямаш много работа. 

Малко са местата, където може да се укрие нещо и бързата им обиколка не 

те води до някаква находка. Излизаш от казармата така, както си влязъл - 

без пукната жълтура. Премини на 433. 

 



 

 

191 
Тълпата прави кръг около площада, в центъра на който сте ти и боецът. 

Той е мускулест мъжага с дълги, черни коси, пристегнати с кърпа. Облечен 

е в кожен панталон, а на врата му виси медальон 

Боецът на Таркин   сила - 14,  енергия - 12 

Ако победиш в този бой, отиди на 97. Ако загубиш, отиди на 339. 

 
 

192 
Нападението те заварва неподготвен и само светкавичният рефлекс те 

спасява от първия удар. Нямаш време да вземеш допингхапче или да 

използваш електросмърт, дори да ги притежаваш. Битката започва веднага. 

РОБОТ сила:20, енергия:20 

Ако победиш, отиди на 162. Ако загубиш, отиди на 40. 

 

 
193 

- През деня много хора минават през сергията ми без да купят нещо - 

отговаряш ти. - Ако река да се ядосам на всеки, след време няма да остане 



човек в Керион, на който да не съм сърдит. Може би следващия път ще си 

хареса нещо. Така е в моя занаят - винаги трябва да съм усмихнат и 

приветлив, да печеля  доверието на хората. 

Изведнъж на устните на Тонвер изгрява зловеща усмивка и той прави знак 

на стражите да те обкръжат. 

- Ти не си никакъв търговец. - Казва той с леден глас. - При тях съществува 

неписан закон, че първият клиент показва как ще ти върви през деня. Ето 

защо всеки се стреми да му продаде нещо, дори ако трябва да смъкне 

малко цената. От самото начало не ми вдъхваше доверие, но сега съм 

убеден, че ти си този, когото Сенус търси от вчера под дърво и камък. 

Заловете го! 

Последните думи са отправени към стражите, които веднага се нахвърлят 

върху теб. Успяваш да повалиш първите двама, но преди да изтеглиш меча 

си останалите те обезвреждат. Докато се опитваш да се отскубнеш, нещо 

избухва пред очите ти. Винаги става така, когато боздуган срещне човешка 

глава. За съжаление този път беше твоята. Моментално губиш съзнание. 

Премини на 66.  

194 
С ловкост успяваш да държиш маймуната на разстояние, а острието на 

меча на няколко пъти профучава над главата й. Най-сетне се уморява да 

размахва хаотично лапи и движенията р ]се забавят. Идва твоето време за 
атаки и бързо слагаш край на боя, забивайки меча в корема на животното. 

Сега срещу теб застава гигантска жаба. Дългият р]език е страшно оръжие. 

Гигантска жаба   сила – 11, енергия - 6 

Ако победиш отиди, на 53. Ако загубиш, отиди на 450. 

195 
Изведнъж индикаторът издава лек писък. Явно пред теб се намира голяма 

група хора. Това сигурно е войската, която е трябвало да те срешне, ако се 

измъкнеш от клопката при кулата. Сега не е моментът да се правиш на 

Супермен. По-добре е да се прикриеш в гората и да ги пропуснеш. Но 

преди това трябва да решиш какво да правиш с меча си. 

Ако решиш, че мечът трябва да е изваден, за да можеш веднага да си 

послужиш с него, ако случайно те открият, отиди на 222. 

Ако решиш, че засега не бива да вадиш меча, отиди на 85. 



 



196 
Това е първото ти изпитание за деня и то беше сравнително леко. 

Трудностите ще започнат едва в Керион или поне ти си мислиш така. 

Пътят е открит и видимостта ти е отлична. Никой не би могъл да те 

изненада. И точно когато се успокояваш, че до града нищо няма да ти се 

случи, виждаш малка къщичка, която сякаш плува над блатните води на 

десетина метра от теб. Сигурен си, че допреди малко на това място не е 

имало нищо. Премини на 19. 

 

 
197 

- Не това е верният отговор - казва мъдрецът. - Помисли само! Ако богът 

на истината е в дясно, той нямаше да отговори на въпроса така. Иначе би 

излязло, че се намира в дясно и в средата. Ще трябва да намериш друг 

начин да минеш през прохода. 

Премини на 327. 

 

 

198 
Кръчмата вече е замъглена от алкохолни пари, а в повечето компании 

градусът на веселието е над допустимата норма. Тъкмо се насочваш към 

една свободна маса, когато някой те дръпва за ръката. Обръщаш се и 

виждаш малко човече с хитър поглед. 

- Ще ме почерпиш ли с едно питие, страннико? - пита човечето. - Хайде, не 

се колебай! Какво струва на богаташ като теб да отдели една жълтура за 

бедните души. 

Ако молбата му ти се струва нахална, отиди на 169. Ако решиш, че би 

могъл да го почерпиш, отиди на 276. 

 

 

199 
Тъкмо минаваш край последните воини, когато началникът променя 

заповедта си. 

- Заловете го! - извиква той. 

- Не! Той ще ме убие! - изписква Тонвер уплашен. 

- Ако го пуснем, после Сенус ще убие нас - убеждава стражите началникът. 

- Тонвер не е от свитата му. Той е просто един слуга. Трябва да го убием. 

Преди да успееш да реагираш варварите се нахвърлят срещу теб. Когато 

успяват да те завържат, началникът се приближава. 

- Ще те оставя жив, защото мисля, че Сенус би искал да се позанимава с 

теб - казва той. - Ти доказа, че си добър воин, измъквайки се от 



многократните клопки из цяла Робия. Затова ще те зашеметя. Страх ме е, 

че иначе ще намериш начин да се освободиш. 

След тези думи той стоварва боздугана си върху главата ти. Моментално 

губиш съзнание. Премини на 66. 

200 
Без особена трудност се справяш с противника си, като му избиваш 

оръжието с мощен удар. Виждайки, че няма шанс срещу теб, той коленичи 

и моли за пощада. Радостта на твоят „менажер” няма граници. 

- Казах ти, че ще се справиш - щастливо подскача около теб той. - Натри 

му носа на този самохвалко. 

Нямаш време да споделяш радостта му. Вземаш полагащите ти се пет 

жълтури и тръгваш към странноприемницата. Премини на 433. 

201 
Жалко! Точно сега хапчето ти е най-необходимо. Без него напредваш като 

слепец. Пътят има много завои и трябва да внимаваш, за да не го изгубиш. 

Тъмнината те обгражда и това допълнително подклажда чувството ти, че 

опасността е надвиснала над теб. 

Изведнъж нещо връхлита върху теб. Нещо, което излъчва силна омраза и 

ненавист. Една черна сянка с формата на облак. Тя иска живота ти! 

Премини на 75. 

202 
Дългите, черни коси на боеца се пристегнати с кърпа. Той е гол до кръста и 

имаш възможност да се уплашиш от добре развитата му мускулатура. 

Другото, което ти прави впечатление е медальонът на гърдите му. 

Боецът на Таркин    сила - 13, енергйя - 10 

Ако победиш, отиди на 123.  Ако загубиш, отиди на 285. 

203 
- Това стана преди много години или, както биха казали хората, в дълбока 

древност. Бяха щастливи времена. Птичките свиваха гнездата си в клоните 

на дърветата и аз по цял ден се наслаждавах на чудните им песни. 

Животните търсеха прохлада под гъстите ми сенки. Досадните двукраки, 

наричащи се човеци, още не бяха се появили на този свят. Един ден от 

запад долетя странна птица. Имаше четири крака и малка опашка. Крилете

р]бяха огромни, а погледът - чист. Понякога от гърлото р]изригваше 

огнена 



стихия и се разтваряше във въздуха. Правеше го просто за удоволствие, 

никога не нарани някого. Когато се умори да кръжи, ме помоли да я пусна 

под сенките ми да си почине. Не се учудвай, всички същества знаят, че съм 

жива като тях. В началото и хората го знаеха, но после се отделиха от нас и 

започнаха да се величаят за господари на природата. С това загубиха много 

от древните си знания. Сигурно се досещаш, че тази птица беше Драконът. 

Мястото му хареса и той често идваше при мен да си побъбрим. Разказа 

ми, че обитава високата планина, която виждах на запад. Годините 

минаваха. Веднъж той долетя, целият облян в кръв. В леговището си 

заварил голяма тълпа двукраки. Бил ги виждал и по-рано, но не им 

обръщал внимание. Когато се появил, те започнали да го замерят с някакви 

тежки предмети, които бързо го покрили с дълбоки рани и той избягал при 

мен. Цяла година го лекувах, но когато оздравя сърцето му беше 

изпълнено със злоба към хората. Оттогава Драконът преследва човеците, 

изпепелява ги с огън или ги използва за храна. За благодарност ми каза 

името си - Фарой. Когато се изправиш пред него, изречи това име на висок 

глас и той ще ти се подчини. А сега трябва да се разделим. 

Премини на 304. 

 

 

204 
За щастие не си забравил този важен предмет. Бързо го слагаш на главата 

си и се спасяваш от задушаване. Пътят ти към вътрешността на двореца е 

разчистен. Отваряш вратата и тръгваш по коридора, търсейки покоите на 

Тонвер. Лесно ги намираш, но пред тях стои воин. Нямаш време за губене - 

изваждаш меча и го нападаш. Той се оказва небоеспособен, тъй като газът 

е проникнал и тук, но в малки количества, предизвикващи зашеметяване. 

Сега си пред вратата, която води към Тонвер. Рискът той да е усетил, че 

става нещо нередно и да те чака с меч в ръка е неизбежен. Остава ти да се 

надяваш, че е попаднал под действието на газа. 

Бързо отваряш вратата и нахълтваш в стаята. За щастие Тонвер спи и дори 

шумното ти влизане не успява да го събуди. Ето, че планът ти успя. Трябва 

да вземеш Тонвер като заложник и с него да преминеш моста, разчитайки 

че стражата ще те пропусне, когато той им заповяда. Премини на 36. 

 

 

205 
За щастие тревогата ти е напразна. Съдържателят просто е прекалил с 

асната и е загубил равновесие. Помагаш му да се изправи и той те кани да 

опиташ от арколската асна.  

Ако приемеш, отиди на 355. Ако откажеш, отиди на 412. 

 



206 
Смело решение! Изваждаш меча и се впускаш напред. Първите двама, 

които се изпречват на пътя ти, биват посечени моментално. 

За съжаление хубавото свършва дотук. Хората от бараката усещат, че става 

нещо нередно и излизат навън с боздугани в ръце. Сега вече противниците 

ти стават непосилно много дори за смелчага като теб. Все пак трябва да 

довършиш битката. Не можеш да се откажеш с думите: „Момчета, 

сгреших. Забравете случилото се и се приберете в бараката. Обещавам, че 

няма да мина по моста”. 
Много от нападателите ти лежат повалени от изкуството ти да въртиш меч, 

когато нещо те удря по главата. Няма нужда да гадаеш какво - разбира се, 

това е варварски боздуган. Причернява ти пред очите, а краката отказват да 

те слушат. Мислите ти започват да бягат и загубваш съзнание.  

Премини на 66. 

207 
Собственикът те посреща с разтворени обятия. Повечето от стаите са 

празни и можеш да си избереш хубаво местенце. За удоволствието да 

подслониш глава под покрива на къщата плащаш 3 жълтура. Умората от 

изминалия ден си казва думата и заспиваш в момента, в който се докосваш 

до леглото. 

Спокойната нощ увеличава енергията ти с една точка. На сутринта се 

събуждаш бодър и напускаш странноприемницата. Премини на 137. 

208 
- Доказа! - възкликва гарванът. - Ти си умен и без съмнение ще отворя 

вратата за теб. Сбогом, младежо! 

Хвърляш прощален поглед на Перст. Наистина странен град. Там знаещият 

получава всичко, а глупакът го подминават с насмешка. Знанията не се 

купуват с пари, а с верни отговори. Мъдреците са на почит. Мислиш си 

колко по-хубав би бил светът, ако законите на Перст важаха за цялата 

галактика. Колко мъки би си спестило човечеството, ако беше 

противопоставило учеността на богатството. Едва преди стотина години 

хората осъзнаха, че има по-важна потребност от това да трупаш пари и 

вещи. Разбира се, и по-рано отделни личности са намирали своето щастие 

в науката и са се опитвали да просветят съвременниците си, но хората 

късно осъзнаха, че смисълът на живота е в непрекъснатото развитие – едва 

тогава човек познава вълшебството да живееш. 



Пътуването ти към Аркол преминава в такива размисли, но вече е време да 

се отърсиш от тях и да се съсредоточиш върху мисията си. Премини на 10. 

 

 

 

209 
Вземаш устройството и тръгваш по коридорите на двореца. Навън се чува 

шум. Пристига голяма група хора. Когато излизаш да видиш какво става, 

разбираш, че това е керванът, който се завръща от Лименор, след като е 

доставил мерит. Разходката ти се увенчава с успех. Кралят излиза да 

посрещне пристигналите и това е идеалният случай за теб. Натискаш 

спусъка и малкият предавател се забива в кралската мантия. Сега вече 

спокойно можеш да се прибереш в стаята си и да чакаш резултата от 

хрумването си. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 286. Ако е от 7 до 12, отиди на 430. 

 

 
210 

Най-накрая колебанието му изчезва и той се захваща с благодарствената 

реч: 

- Благодаря за опората, страннико. Сам нямаше да се добера до тук. Ще ти 

се отплатя според възможностите си. Ето ти пет жълтура. 

Приемаш парите като награда за добрината ти и продължаваш към 

вътрешността на града. Премини на 284. 

 

 
211 

- В древни времена, - започва своя разказ старецът. - когато все още 

съществуваха вълшебства, един стар магьосник посетил нашия град. 

Тогавашните жители се отнесли гостоприемно към него, оказвайки почит 

на великото му изкуство. Той изцелил болните и недъгавите и дал 

плодородие на земите ни. Но веднъж заживели щастливо, хората забравили 

за даровете на магьосника, започнали да пренебрегват съветите му и да не 

му дават нужното уважение. Все пак, когато си тръгвал от града, дедите ни 

го помолили да им остави някакъв вълшебен дар и той им дал бронята. Но 

за да ги накаже за непочтителното им отношение, поставил следните 

условия: всеки път, когато чужденец дойде в града, ще трябва да се бие с 

най-силния сред мъжете на Таркин. Ако го победи ще трябва да покаже 

разсъдливост и да реши загадката. Всеки, който изпълни тези две условия, 

е достоен за бронята, но до сега не се намери такъв човек. Ти си първият, 



който победи в двубоя, сега ще трябва да се справиш и със загадката. 

Донесете броните. 

Премини на 130. 

 

 

212 
Пътят между Аркол и Огра преминава по границата на високия скален 

масив и безкрайните блата. Единствената опасност за пътника, минаващ по 

него, са многобройните завои, зад всеки от които би могъл да се спотайва 

враг. Ето защо напрягаш сетивата си, но за твое щастие и за горчиво 

съжаление на врага нито една варварска орда не е завардила пътя и ти 

безпрепятствено стигаш до Огра. Премини на 9. 

 

 

213 
Искаш само да го уплашиш с меча, но той решава, че животът му е в 

опасност и се нахвърля върху теб. Юмрукът му лети право към главата ти. 

Нямаш много време да мислиш, в такива случаи човек реагира 

инстинктивно. С бърз удар с тъпото на меча го просваш на земята. Голям 

късмет ще е,  ако не е умрял на място. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 361. Ако е от 7 до 12, отиди на 309. 

 

 

214 
Нападението те заварва неподготвен. Само светкавичният рефлекс те 

спасява от първия удар. Изваждаш меча и връхлиташ върху робота. В тази 

битка нямаш право сега да вземаш допингхапче. 

РОБОТ сила: 17, енергия: 15 

Ако победиш, отиди на 162. Ако загубиш, отиди на 40. 

 

 

215 
Докато си си губил времето в неуспешни опити да склониш Нордик и да ти 

се довери, мракът е покрил Кралството. Слабата видимост те забавя и 

затова напредваш трудно. На всичкото отгоре нещо в теб ти подсказва, че 

те дебне опасност. 

Ако имаш хапче котешки очи и решиш да го използваш, отиди на 120. 

В противен случай отиди на 201. 

 

 

 

 



216 
Едва сега успяваш да разгледаш Дракона. Полетът му представлява 

чудесна гледка и окото ти не пропуска да се наслади, още повече 

предполагаш, че си в безопасност. Ноктите, с които завършват лапите му, 

блестят зловещо на слънцето. Изтръпваш при мисълта, че можеш да 

попаднеш в тях. 

Посочи едно число.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 384. Ако е от 7 до 12, отиди на 50. 

 

 
217 

Приземяваш се на кръгла площадка. Излизаш от кораба и тръгваш към 

диспечерската кула. Оттам излиза мъж в син комбинезон и се опитва да ти 

каже нещо, но звуците, които издава, са непонятни за теб. Човекът усеща, 

че не го разбираш и преминава на официалния език. 

- По дяволите! Нямаше да го повярвам, ако не го бях видял със 

собствените си очи. В кораб на Отдела пилотът да няма транслатор - едва 

сега учудването му се сменя с подозрителност. - Сигурно си го откраднал, 

а? 

Обясняваш му, че изпълняваш важна мисия и в бързината си забравил да 

вземеш устройството. 

- Хмм, важна мисия значи. Ще видим! - казва той със съмнение. После 

строго добавя - Последвай ме! 

Докато сте говорили, няколко души от охраната на станцията незабелязано 

са ви обградили. По висящите на кръстовете бластери разбираш, че е по-

добре да не се съпротивляваш. Премини на 116. 

 

 
218 

Знаеш, че не бива да вдигаш шум около себе си, но ако оставиш нахалника 

да те обижда ще станеш за смях. С бърз удар в главата го поваляш на 

земята. После оглеждаш тълпата, за да видиш дали на някого няма да му 

хрумне да отмъсти за съгражданина си. Трябваше да помислиш за това 

преди удара. Няколко човека се хвърлят срещу теб и след кратка схватка те 

обезвреждат. Прекарват те вързан през целия град и най-накрая стигате до 

неприветливата сграда без прозорци. Захвърлят те на влажния и студен под 

и си отиват. Едва след около час вратата се отваря. Премини на 325. 

 
 
 



219 
Ето, че късметът ти проработва. При едно от редките си обръщания 

виждаш в далечината металното чудовище. Битката е неизбежна, но би 

могъл значително да облекчиш задачата си, ако притежаваш електросмърт. 

Тогава отиди на 181. Ако нямаш този уред, отиди на 74. 

 

 

220 
До сутринта има много време и ти решаваш да си починеш истински тази 

нощ. Събличаш дрехите си и нареждаш оръжията по леглото до теб. 

Предишната нощ си спал с тях, за да не бъдеш изненадан, но сега ти се 

струва, че си в безопасност. Стаята е твърде високо, за да проникне някой 

през прозореца, а здравата дървена врата ти гарантира, че няма да те 

изненадат заспал. Като се сещаш за вратата... 

Тя се отваря в момента, в който се насочваш към нея. Спокойствието те е 

разсеяло и си забравил да я залостиш с резето. Тъкмо виждаш грешката си, 

когато съдържателят влиза в стаята. 

- Извинете, че ви безпокоя, почтени рицарю, - започва той, - но бих искал 

да знам дали ще желаете... 

В този момент погледът му се спира на леглото и пръснатите по него 

технически приспособления. Очите му бързо се изместват към теб, а 

уплахата му нараства. Отърсвайки се от парализиращия ефект на страха
-
, 

той хуква през вратата. 

Положението е сериозно! Не можеш да си позволиш да го оставиш да се 

измъкне, защото е повече от сигурно, че веднага ще те предаде на Тонвер. 

Трябва да го заловиш на всяка цена, но как,да стане това? 

Ако решиш да използваш убиваща кама, отиди на 438. Ако искаш да 

го спреш без да го убиваш и имаш приспиваща кама, отиди на 155. 

Ако нямаш такива оръжия или не искаш да ги използваш, отиди на 

341. 

 

 
221 

- Тук всеки пристига с въпроси, - казва гарванът, - но малцина са тези, 

които могат да различат лебеда от патицата и верния отговор от явната 

глупост. Ако си от тях ще те пусна, но не отговориш ли правилно, ще 

трябва да си отидеш разочарован. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 399. Ако е от 7 до 12, отиди на 465. 

 

 
 



222 
С изваден меч се притаяваш в гората, откъдето наблюдаваш пътя. След 

малко варварите се появяват. Те преминават покрай теб без да те 

забележат. Изчакваш ги да отминат и тъкмо се каниш да напуснеш 

прикритието си, когато гората оживява. Дърветата протягат заплашително 

клоните си към теб. Гледката е поразяваща, но успяваш да се отърсиш от 

вцепенението. Бързо трябва да решиш как да постъпиш. 

Ако сметнеш, че е по-добре да прибереш меча, отиди на 261.  

Ако решиш да си проправиш път с меча, отиди на 60. 

 
 

223 
- Може би ще ми е трудно да измъкна цели три медальона през тясната 

дупка, но само така ще съм сигурен, че поне един от тях е златен - 

отговаряш ти. 

- Прав си - казва мъдрецът. - Огра се слави с Големите битки. Те се 

провеждат веднъж на пет години и в тях участват представители на 

различните видове, населяващи Робия. Задължително трябва да участва и 

един човек, но противниците му са толкова силни, че досега нито веднъж 

човешката раса не е излъчила победител в битките. Затова никой не иска 

да участва в тях. Животните биват докарвани насила, но при хората се 

прилага справедливо решение. Големите битки започват в точно определен 

ден. Първият човек, който удари свой събрат в този ден, независимо дали 

го е направил с причина или просто от грубиянщина, бива заловен и 

пуснат на арената. Този ден е близо, така че ако минаваш през Огра гледай 

да не се подлъжеш да удариш някого. 

Премини на 178. 

 

 

224 
Когато се събуждаш вече е сутрин. Единственото, което си спомняш от 

изминалата вечер са многото канички шели, които изля в гърлото си. 

Кръчмарят се е смилил над теб и те е оставил да изтрезняваш върху масата, 

след затварянето на заведението. Чувстваш се ужасно слаб. Пиянската 

вечер ти отнема седем енергийни точки. Плащаш пет жълтура за пиенето и 

подслона и се измъкваш от пустата кръчма. Премини на 137. 

 
 

225 
Това е тежка битка между равностойни противници. Боецът е истински 

майстор в боя с брадви, но ти компенсираш преимуществото му с по-добра 



тактика. Размяната на удари продължава дълго време без някой да покаже 

признаци на умора. Тъкмо когато мислиш, че това може да продължи 

вечно, острието ти засяга дясната ръка на противника. Използваш 

моменталното му разсейване и с бърз удар с дръжката на брадвата слагаш 

край на битката. Премини на 359. 

 

 

226 
Съзнаваш, че ако се отбраняваш дълго няма да издържиш и затова се 

впускаш в атака. Постепенно клоните оредяват и от отсечените места 

потича гъст сок. Скоро дървото изсъхва и остава неподвижно. 

Тълпата надава приветствен възглас. Ти си победителят в Големите битки, 

първият човек излязъл жив от арената в Огра. Противниците ти се 

търкалят мъртви в краката ти. Премини на 95. 

 

 

227 
Продължаваш по тясната пътечка, очертана от дърветата, но 

неизвестността те изнервя. Вече си сигурен, че гората е своеобразен жив 

организъм, в чиято власт се намираш, но какво цели с този растителен 

конбой около теб. Решаваш да изясниш положението си. Спираш и 

заговаряш с висок глас: 

- Достатъчно се подчинявах. Не дойдох с лоши намерения, просто исках да 

мина напряко. Кажи какво искаш от мен! 

Дърветата те обграждат плътно, а листата им странно шумолят. Сякаш се 

съвещават на някакъв си свой език. В момента сигурно решават как да се 

отнесат с теб. Молиш се да ти провърви и се чудиш какво ли те чака. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 47. Ако е от 7 до 12, отиди на 236.  

 

 
228 

Решаваш, че силите ти няма да достигнат, за да се справиш със Сенус. 

Отправяш се към Лименор, за да се въоръжиш. До кръстопътя остава не 

повече от километър и през това време трябва да решиш към кой от двата 

града ще поемеш. Засега пътят е пуст и спокоен.  

Ако имаш индикатор за маса, отиди на 195. Ако нямаш, отиди на 282. 

 

 
 
 



229 
- Разбира се, че и двете тежат еднакво - отговаряш ти. - Един килограм си е 

един килограм, независимо от какво е. 

- Значи наистина можеш да мислиш - казва със зловещо задоволство 

старецът. - Заслужи свободата си, а ето и обещаните десет жълтура. 

Незнайно откъде в ръката му се появява кесия с пари и той ти я подава. 

Докато се осъзнаеш, къщата изчезва и ти оставаш сам. Ето че още едно 

премеждие беше преодоляно успешно. Скоро стигаш до стените на 

Керион. Премини на 20. 

 

 
230 

Нямаш време за губене. Търговецът всеки момент може да ти се изплъзне в 

тълпата. Изваждаш устройството и натискаш спусъка. Предавателят 

попада точно в плаща и вече може да си сигурен, че жертвата е в ръцете 

ти. 

Търговецът излиза от площада и продължава по главната улица. Почти 

сигурно е, че няма да се отклони от нея и затова го изпреварваш. Лесно 

намираш една странична уличка, в която би могъл да го придърпаш, когато 

мине покрай теб. Сега вече ти остава само да чакаш. На монитора на 

устройството следиш движението на плаща, който бавно, но сигурно се 

приближава към теб. 

Ето, че човекът е до теб. Светкавично протягаш ръце и го вкарваш в 

уличката. Изненадан, той не прави нищо, за да се освободи от хватката ти. 

Сега вече е в ръцете ти. Премини на 397. 

 

 
231 

Изпепеляваш първите нападатели, но след тях идват още много. Стремиш 

са да не засегнеш гората и това допълнително усложнява задачата ти. 

Оръжието действа отлично. За секунди то превръща варварите в горящи 

факли. След десетина минути на бойното поле остават само овъглени 

трупове. Премини на 334. 

 

 
232 

Секирата и боздугана са варварски оръжия, а щитът е за защита. За разлика 

от тях мечът е изискано оръжие и боят с него е цяло изкуство. Ето я 

разликата - цивилизация срещу Варварщина. Хубава логика. но... за 

съжаление невероятна. Премини на 132. 

 



233 
Преди да започнеш работа, оставаш снаряжението си в стаята. За цяла 

вечер пристигат само две малки групи арколски търговци, които бързат да 

оставят багажите си и да отидат в кръчмата. Тъкмо привършваш с 

пренасянето, когато собственикът те извиква. Трябва да занесеш 

възглавница на госта от стаята в дъното на коридора. 

Почукваш и отваряш вратата. Върху теб се нахвърля глутница здрави 

мъжаги. Всичко е ясно - собственикът се е усъмнил в теб и те е издал на 

варварите. Не успяваш да се защитиш от лавината юмручни удари и губиш 

съзнание. Премини на 66. 

 

 
234 

Сега, когато си предупреден за засадата, лесно откриваш мястото, където 

са се разположили варварите. За жалост местността е открита и няма начин 

да се приближиш до тях незабелязано. Трябва да им покажеш. 

Виждайки, че стоиш извън обсега на стрелите им, варварите разбират, че 

са открити и с дивашки викове напускат укритието си. Избери оръжието, с 

което мислиш да отблъснеш атаката им. 

Огнехвъргачка - отиди на 332. 

Газова бомба - отиди на 171. 

Димка - отиди на 457. 

 

 
235 

- Ще взема само един медальон - казваш ти. 

- И в повечето случаи ще се окаже, че си взел сребърен - довършва 

мъдрецът. - Всъщност шансът ти е 60 процента за златен, но в такива 

случаи на човек не му върви. Както и да е, само един никак не е 

достатъчен. Сам разбери какво крие Огра от чужденците. 

Премини на 327. 

 

 

236 
Изведнъж шепотът на листата престава и се разнася гласът на гората: 

- Защо навлезе сред дърветата ми, човече? Защо нарушаваш спокойствието 

ми? Сигурно са ти трябвали дърва за огън? 

- Аз съм мирен пътник и никому не мисля злото - отговаряш ти. - Много 

бързах и реших да съкратя пътя си, като мина през теб. 

- Откакто се появихте вие, хората, нямам миг покой. Идвате с острите си 

брадви и сечете дърветата ми без да помислите, че и аз съм жива и 



чувствам болка и гняв. Досега никой дървар не е оживял, след като ми е 

посегнал. Ти не си като тях. Чета го в мислите ти. Те са добри и чисти. 

Дори знам закъде си се забързал и мисля, че мога да ти помогна. Нека 

случаят реши как да постъпя. Хвърли меча си високо нагоре. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 295. Ако е от 7 до 12, отиди на 338. 

 

 
237 

Бързо изваждаш камата и със силен замах я изпращаш в целта. Острието се 

забива в рамото на Тонвер и упойващата течност се разлива в кръвта му. 

Той прави учудена физиономия, но силите не му стигат за повече. Краката 

му се подкосяват и той се строполява на пода. Оглеждаш се за стражи, но 

явно всички са заети с гасенето на пожара, който вече е обхванал 

половината дворец, и по всичко личи, че дълго време няма да им е до теб. 

Сега вече можеш да се заемеш с Тонвер. Премини на 298. 

 

 
238 

Драконът е твърде изтощен, за да окаже съпротива, а и подготовката ти 

при Спарки ти помага да избягваш редките изблици на безпомощна ярост у 

животното. Най-сетне намираш удобен момент и забиваш меча до 

дръжката в шията на Дракона. С това и последната преграда към 

Кралството е преодоляна. Прекосяваш планината без никакви трудности. 

Премини на 5. 

 
239 

Най-сетне просеката е прекарана и успяваш да се отскубнеш от 

прегръдката на леса. Този път успя да се спасиш от Омагьосаната гора, но 

тежката битка ти отнема две енергийни точки. Премини на 172. 

 

 
240 

Понякога човек трябва да се доверява на инстинкта си, а сега той ти 

подсказва, че по-лошо ще бъде сам да се опиташ да отговориш на 

загадката. Неопределеното чувство за несигурност те кара да ускориш 

крачката и скоро Теарима се появява пред очите ти. 

Ако някога градът е бил опасван от крепостни стени, сега от тях няма 

помен. Дълго е продължавал мирът в Кралството, а външен враг е липсвал 

и затова те са станали излишни. Строителите са вложили труда си в 

къщите, сградите и улиците на града. Всяко здание има нещо, което го 



различава от другите, но тази разлика не води до дисхармония. Напротив! 

Всички заедно изглеждат като едно цяло, един съвършен архитектурен 

комплекс. 

Докато се прехласваш по красотите на Теарима все пак не забравяш, че 

основната задача е да посетиш крал Нордик, Минувачите са много 

любезни към теб и вежливо те упътват, така че намираш двореца му без 

особени затруднения. Стражата е облечена в помпозни униформи и явно 

има повече декоративен характер, отколкото охранителни функции. 

Съобщаваш на началника им, че си пристигнал за среща с краля и той 

изчезва в двореца. Премини на 114. 

 

 
241 

Короната, медальонът и пръстенът са символи на кралската Власт. За 

разлика от тях гривната служи само за красота. Хубава логика, но... 

Спомни си за древните африкански вождове, които са били отрупани с 

гривни. Грешка! Премини на 132. 

 

 
242 

За твоя радост останалата част от пътя не ти предлага повече изпитания 

Най-сетне планетната система, в която се намира Мерия се появява на 

екраните. Малко слънце, около което обикалят четири планети. Твоя цел е 

третата от тях и след малко корабът влиза в стационарна орбита около нея. 

Погледната от високо Мерия не предлага нищо особено. Сигурно така е 

изглеждала Земята по време на потопа, само че вместо Ноев ковчег тук над 

водата стърчи самотен остров. Всичко останало е безкрайната шир на 

океана. Докато ти изучаваш местната панорама, компютърът праща 

известие в Лименор и след няколко минути улавя насочващия сигнал. 

Автопилотът започва приземяването, а ти размишляваш за очевидните 

предимства на техническата ориентация на земната цивилизация, изтегнат 

удобно в креслото. Премини на 3. 

 

 
243 

- Показа, че си достоен за отговор - казва мъдрецът - Сега Драконът е 

страшилище за всички хора, но едва ли някой знае, че именно човеците го 

направиха зъл. В древните времена той беше най-дружелюбно животно но 

хората се плашеха от него и един ден решиха да го убият. Когато ги видя 

през входа на бърлогата си той им помаха приветливо, а те започнаха да го 

замерят с камъни, стрели и копия. Цяла година се лекува в Омагьосаната 



гора и се озлоби срещу човешкия род. Но всеки, който знае името му, 

може да не се плаши от него. Когато се изправиш срещу Дракона кажи на 

висок глас името му - Фарой. 

Премини на 178. 

 

244 
- Кажи ми кога водата е по-тежка? Когато студ я скове или когато се стопли 

под жаркото слънце? 

Ако решиш че замръзналата вода е по-тежка от топлата отиди на 103. 

Ако мислиш, че верният отговор е точно обратният, отиди на 426. 

 

 

245 
Мощна огнена струя изпепелява първите редици. Стремиш се да не 

засегнеш гората и това допълнително усложнява задачата ти. Все пак 

предимствата на огнехвъргачката пред мечовете са огромни. За секунди 

варварите се превръщат в горящи факли. След десетина минути от бойното 

поле остават само овъглени трупове. Премини на 154. 

 

 

246 
Изваждаш хладното оръжие. Голям късмет е, че го имаш. Може да си 

спокоен - досега никой не е успял да го избегне. Хвърляш го със силен 

замах и острието се забива в гърба на воина. Смъртоносната течност се 

разлива в кръвта му и той се строполява безжизнен на пода.  

Премини на 270. 

 

 

247 
Поемаш към Аркол и скоро стигаш до описаната от собственика на 

странноприемницата местност. Виждаш, че той ни най-малко не е 

преувеличавал, разказвайки за красотата й. Изкачваш се до трите канари и 

откриваш зад тях схлупена колиба. Тръгваш към нея. Премини на 14. 

 

 

248 
Бързо гълташ хапчето и вече може да си спокоен до изхода от този 

разговор. 

- Е, приятелю, нека видим как си си свършил работата днес - казва той. - 

Кажи ми честно, колко човека излъга днес? 

- Винаги съм честен към клиентите си - отговаряш ти. 



- Разбира се, разбира се - помирително казва той. - Не го приемай за обида. 

Бих искал да знам колко ли може да ми струва един хубав меч. Как 

мислиш? Може би пет жълтура са достатъчни или път десет. 

- Дори повече от десет, ако искаш дръжката му да е украсена с брилянти - 

прочиташ ти в момента мислите му. - Но пет жълтура биха стигнали само 

за ръждясало желязо, което ще се строши при първия сблъсък на 

остриетата. - След това за по-голяма достоверност добавяш: - Ако желаеш, 

при следващото ми идване бих могъл да ти донеса няколко превъзходни 

оръжия. 

- Не, не, благодаря! - казва той. - Засега моят меч ми върши добра работа. 

Бих искал да ми разкриеш тайна на знанията. Например как се чувстваш, 

когато не успееш да продадеш нищо на първия за деня клиент. 

- По принцип никога не се ядосвам, когато не успея да продам нещо на 

някого. Но когато става дума за първия ти клиент, случаят е различен. 

Денят се познава от сутринта. Всеки търговец вярва в правотата на тези 

думи. Ако успееш да продадеш нещо на първия си клиент, значи денят ще 

е добър за теб. Понякога дори намаляваш цената само и само да си купи 

нещо. 

- Вижда се, че си разбираш от работата - казва Тонвер. - Прощавай, ако съм 

те засегнал с въпросите си, но сега трябва да съм бдителен. Паролата е 

„Опор фоми”. Кажи я и ще минеш по моста. Вече стана късно, но утре ще 

си в Кралството. А сега ще трябва да си намериш странноприемница. 

Изпратете го! 

Последните думи са оправени към стражата. Малък ескорт те съпровожда 

до изхода на двореца. Скоро откриваш подходяща староприемница. 

Плащаш четири жълтура и се настаняваш в просторна стая на втория етаж. 

Премини на 220. 

249 
На изтегленото картонче пише: „Знаем, че едно вещество е по-тежко, 

когато е студено, а леко - когато е топло. Имаме две кубчета с тънки, 

здрави стени, които пропускат топлината. В едното има гореща вода, 

а в другото - напитка. Как по-бързо да стоплим напитката?” 

Ако мислиш, че водата трябва да е над напитката, отиди на 72. Ако 

решиш, че напитката трябва да е над водата, отиди на 12. 

250 
Математиката не е най-силната ти страна, а понеже подозираш, че има 

зрителна измама веднага отхвърляш очевидното. 

- Мисля, че АВ е по-късият път - неуверено казваш ти. 



- Не мислиш, а отговаряш на сляпо - упреква те мъдрецът. - Защо не се 

задълбочиш в задачата. Искаше ти се да минеш по-лесно. Но в живота 

всичко се плаща. Ако сега ти е леко, то в Керион ще ти бъде трудно, Ще 

трябва сам да се справиш с клопката, която ти готвят. 

Премини на 327. 

251 
Изваждаш меча и се хвърляш в атака. В първия момент стражите са 

толкова изненадани, че посичаш двама без никаква съпротива. За 

съжаление след това всичко се обръща срещу теб. Останалите воини се 

отърсват от вцепенението и с викове се нахвърлят, размахвайки страшните 

си боздугани. Привлечени от шума, от двореца излизат и други, които 

веднага се включват в битката. Численото им превъзходство става 

непосилно дори за боец като теб. Ударите им се сипят от всички страни и 

един от тях те улучва в главата. Пред очите ти нещо избухва, а после пада 

мрак. Загубваш съзнание. Премини на 66. 

252 
Виждайки, че си тръгваш, най-младият започва да те уговаря: 

- Хайде, приятелю, не разваляй хубавата вечер! Тъкмо стана весело и 

искаш да ни напуснеш. Да не би някоя женичка да те очаква? 

Думите му ти подсказват как да се измъкнеш. 

- Позна, друже. Една сладка девойка ще ме чака тази вечер. Красотата р]ме 

привлича повече от шелито и сладкия разговор с вас, затова трябва да ви 

напусна. 

Весел смях те изпраща до изхода на кръчмата. Премини на 149. 

253 
Слагаш хапчето в устата на Тонвер и той изпада в хипнотичен сън. В това 

състояние можеш да му задаваш въпроси и той ще ти казва всичко, което 

знае. На сутринта няма да помни нищо и следователно няма да вземе 

специални мерки за охрана на моста. 

- Кажи ми паролата - заповядваш ти. 

- „Опор фоми” - отговаря той. 

- Само това ли? - питаш ти. 

- Да. Използваме безсмислени словосъчетания, за да е по-трудно да бъдат 

налучкани. 

- Всеки, който знае паролата, ли може да мине безпрепятствено? 

- Абсолютно всеки - потвърждава той. 



Тези сведения са ти достатъчни. Измъкваш се от двореца. Вече е късно и 

трябва да намериш подслон за нощта. Скоро откриваш странноприемница. 

Плащаш четири жълтура и се настаняваш в просторна стая на втория етаж. 

Премини на 220. 

254 
Пред очите ти всичко се движи като на забавен кадър. Виждаш как 

боздуганът неумолимо се приближава, а мускулите ти не реагират толкова 

бързо. После идва сблъсъкът и сякаш в мозъка ти експлоадира гигантска 

бомба. Главата ти омеква от страхотния удар и всичко потъва в мрак. 

Губиш съзнание. Премини на 66. 

255 
Струва ти се странно, че един селянин може да си позволи да те гледа така. 

Интересно е какви мисли се въртят в главата му. Вземаш хапчето и след миг 

всичко става ясно. В Керион знаят, че си избягал от клопката при кулата и 

са ти приготвили нов капан. Всеки рицар който пристигне в града, бива 

залавян моментално. Но има начин да се промъкнеш незабелязан и той е 

сравнително лесен. Само трябва да си облечен като селянин и стражата ще 

те пропусне. Залавяш нахалника и след минута обличаш неговите дрехи. 

Трудно успяваш аа прикриеш цялото си снаряжение под тях, но в крайна 

сметка се оправяш. Завързваш селянина и го приспиваш със силен удар в 

слепоочието. Вече се смрачава и едва ли някой ще го отвърже днес, а утре 

ти ще си вън от опасност. Продължаваш към Керион доволен, че си разкрил 

замисъла на врага. Премини на 196. 

256 
Докато тя стиска гърлото ти, ръцете ти се впиват в черната, лепкава маса. 

Сянката реагира като ужилена. Започва неистово да се гърчи и успява да се 

отскубне от хватката ти. Надавайки ужасен писък, тя се изгубва към Робия. 

Така завършва тази страшна битка от която излизаш като победител. 

Изненадващо вратата се отваря. Автоматиката е уловила боя ти със сянката 

и е познала в теб приятел. Смело прекрачваш прага. Премини на 500. 

257 
Въздишка преминава през тълпата, когато обявяваш избора си. Явно това 

не е желаната от теб броня и вълшебството ще остане в Таркин. 



- Ти въобще не си разбрал замисъла на магьосника, рицарю - казва 

старецът. - Предупредих те, че ще трябва добре да помислиш, а ти се 

отнесе лекомислено. 

Съзнаваш, че старецът е прав. Жалко, че пропусна шанса да се сдобиеш с 

бронята, но все пак би могъл да се справиш и без нея. Премини на 138. 

258 
Този път имаш късмет. На няколко пъти усещаш инстинктивно, че до теб 

стои човек, но той не те забелязва. Най-сетне успяваш да се промъкнеш 

покрай охраната и подвикванията на началника им постепенно заглъхват 

зад гърба ти. Ето, че и без парола се справи с това препятствие. Спокойно 

преминаваш моста. Охраната от страната на Кралството те пропуска без 

въпроси. Като че ли успя да се добереш до Лименор. Останалата част от 

пътя не би трябвало да те затрудни. Опасностите останаха зад гърба ти, а 

пред теб са приятелски земи. Премини на 5. 

259 
Хвърляш бомбата и смъртоносният газ се разпространява из въздуха. Едва 

сега се сещаш, че вредното му действие може да засегне и теб.  

Ако имаш противогаз, отиди на 394. Ако нямаш, отиди на 22. 

260 
Още не си излязъл от Теарима, когато забелязваш в далечината бързо 

приближаваща се, неясна фигура. Имаш много време да я огледаш, но не 

можеш да я оприличиш на нищо познато. Става ясно, че се е устремила 

към теб и от цялото р]същество се излъчва силна омраза. Една черна сянка 

с формата на облак. Тя иска живота ти! Премини на 400. 

261 
В момента, в който прибираш меча, нападението на растенията престава. 

Оживялата гора отново застива в покой. Вече нищо не ти пречи да излезеш 

на пътя. Премини на 172. 

262 
- Въпросът ти ме обижда, господарю – казваш ти - Никога не съм лъгал 

клиентите си. Е, завишавам цената, но само когато видя, че човекът пред 



мен има дълбока кесия. Мисля, че е справедливо богаташът да плаща по-

висока цена от бедняка. 

- Разбира се, разбира се - приемливо казва Тонвер - Не исках да те засегна. 

Мислех, че това е жаргонът който вие, търговците, употребявате. Бих 

искал да те попитам нещо важно. Отдавна търся хубав меч, но не искам да 

плащам много за него. От друга страна не бива да купувам някой боклук. 

Кажи ми една приемлива цена. Може би пет жълтура? Или ти се струват 

малко. Тогава десет? 

Погледът му се впива очаквателно в теб. Нито за миг не се заблуждаваш, 

че това е обикновено любопитство Той п росто се интересува дали си 

наясно с цените. Намирането на верния отговор в случая е повече въпрос 

на шанс при липсата ти на знания за пазарните цени. И все пак ще трябва 

да се помъчиш на базата на известните ти досега цени да откриеш точното 

цена на хубав меч.  

Ако се спреш на пет жълтура, отиди на 122. Ако решиш, че доброто 

оръжие струва към десетина жълтура, отиди на 343. 

263 
Винаги си мечтал да бъдеш цар, да заповядваш на треперещи от страх 

поданици, да водиш спокоен и мързелив живот. Ето, че сега всичко става 

реалност. Обръщаш се към тълпата за да р]позволиш да те приветства и в 

този миг получаваш страхотен удар по главата. Старецът те е дебнел да се 

обърнеш с гръб. за да стовари жезъла си върху теб. 

- Той не издържа п оследното изпитание - чуваш гласа му и 

губиш съзнание. Премини на 66.

264 
Дълго обикаляш около казармата, за да се увериш, че вътре няма никой. 

Съществува възможност хората да си почиват и затова къщата да изглежда 

пуста но ти няма как да разбереш дали е така. Ще трябва да рискуваш. 

Заобикаляш постройката и прилепяш шперца към задната и стена. След 

секунди там зеива дупка достатъчно голяма, за да се промъкне през нея 

човек. Озоваваш се в столовата на варварите. От двете ти страни се 

простират спални помещения. Влявото не намираш нищо. Едва ли в 

другото резултатът ще бъде по-различен, но решаваш да опиташ. И така, и 

така си влязъл... 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 293. Ако е от 7 до 12, отиди на 190. 



265 
Оказва се, че тук всички познават Водача и лесно намираш къщата. Когато 

почукваш на вратата, отвътре се разнася глас: 

- Кой си ти и какво искаш от мен? 

Ако познаваш Кером, отиди на 462. Ако името ти е непознато, отиди 

на 164. 

 

266 
Решително посочваш черната площ. 

- За съжаление не отговори правилно - казва мъдрецът. - Дали беше 

невнимателен или не ти достигнаха знанията по математика? Както и да е, 

вече пропусна възможността да научиш един приемлив начин да отидеш в 

Кралството. 

Премини на 327. 

 

267 
Сега вече си по-уверен. Дори и да те изненада, роботът ще срещне силен 

противник. И все пак по-добре би било да го усетиш първи. Ядосваш се, че 

не се сети да вземеш компас и сега всичко зависи от късмета ти. Посочи 

едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 214. Ако е от 7 до 12, отиди на 219. 

 

 

268 
Трудно различаваш голямата стрелка от малката и действителния образ от 

отражението. Най-сетне избираш три и тридесет и три. Премини на 406. 

 

 

269 
За съжаление разкаянието не винаги помага. Захвърляш меча и приклякаш 

до пострадалия, но ударът ти е бил твърде силен и той издъхва в ръцете ти. 

Не бива да допускаш тази случка да те разстрои. Вярно, че направи 

грешка, но важността на мисията ти изисква максимална концентрация и 

трябва да забравиш случилото се. Премини на 196. 

 

 
270 

При падането си воина вдига шум, който би могъл да бъде чут от Тонвер. 

Часът не е толкова късен, че да си сигурен, че е заспал. Ако е доловил, че 

нещо става, най-вероятно е сега да те причаква зад вратата с меч, готов да 

нанесе удар. Той е в по-изгодна позиция и няма начин да избегнеш риска. 



Остава ти да се надяваш, че не е чул нищо. Ако отвориш вратата бавно ще 

увеличиш шансовете му да нанесе успешен удар. Затова решаваш да 

влезеш бързо. Отваряш вратата и нахълтваш в стаята. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 4, отиди на 127. Ако е от 5 до 12, отиди на 402. 

271 
Ето, че очакванията ти се оправдават и по пътя се задава дебел търговец, 

яхнал нещо средно между магаре и крава. Второ подобно животно носи 

стоките му. Малкият керван се движи към теб с бързината на костенурка, 

явно човекът не гони график.  

Ако решиш да го нападнеш, отиди на 92. Ако мислиш, че ще е по-

добре да изчакаш някой по-богат търговец, отиди на 179. 

272 
В крайна сметка се спираш на първоначалното си решение - атака срещу 

двореца. Стражата е п о-малобройна и разположението р ]е удобно. 

Десетина воини са се наредили в две редици, образуващи пътека, по която 

преминават идващите в двореца. Сега трябва да решиш с какво оръжие да 

ги нападнеш. 

Огнехвъргачка - отиди на 71. 

Газова бомба - отиди на 453. 

Меч - отиди на 251. 

273 
Изваждаш меча и започваш да оглеждаш противника си. Хаотичните удари 

сигурно няма да го наранят, но откриваш няколко незащитени места по 

тялото на робота. Битката започва. 

РОБОТ: енергия – 25, сила - 25 

Ако победиш, отиди на 324. Ако загубиш, отиди на 158. 

274 
Изминаваш няколко метра и заставаш пред втората решетка. Тъкмо 

започваш да се чудиш зашо се бавят с вдигането й, когато виждаш, че си в 

капан. Стражата е спуснала първата решетка и сега си затворен между 

двете. 

- Здравей, приятелче - обажда се дрезгав глас. - Колко ли ще се радва 

Тонвер като разбере, че сме те хванали? Доста жълтури ще ни паднат. 



Гласът принадлежи на началника на стражата, който те наблюдава през 

втората решетка. Устроили са ти клопка, докато ти си се бавил. Но все пак 

още нищо не е загубено - ти си пълен с чудеса на съвременната техника. 

Трябва само да избереш едно от тях, за да се освободиш. Но... 

Върху теб хвърлят мрежа и ти се оплиташ в нея. Двете решетки се вдигат и 

стражите те заобикалят. Началникът им ги разбутва. 

- Сбогом, рицарю - подсмива се той. - Довечера ще пием за твое здраве. 

След тези думи боздуганът му се стоварва върху главата ти. Моментално 

губиш съзнание. Премини на 66. 

 
 

275 
Не това е верният отговор - казва мъдрецът. - Помисли само! Ако истината 

е вляво и ти казва, че в средата е бог на лъжата, защо реши че в средата е 

дипломацията. Елементарна грешка. Ще трябва да намериш друг начин да 

минеш през прохода. 

Премини на 327. 

 

276 
Приемаш компанията му и сядаш на неговата маса. Кръчмарят пристига с 

малка каничка. 

- Ще опиташ ли нашето шели, господарю? пита той. - Няма да останеш 

разочарован. В цялата Робия това е най-хубавото питие. Всеки, който го 

опита веднъж, завинаги остава негов почитател. Чак от Керион идват да го 

вкусят. В сравнение с него арколската асна си е чиста водица. 

Изговаряйки всичко това на един дъх кръчмарят те гледа очаквателно. 

Поръчваш две канички от знаменитото питие и плащаш две жълтури. 

Докато чакаш питието си, започваш разговор с човечето. 

- Хубав град е вашият Карос. Кажи ми, къде бих могъл да преспя? 

- Не съм тукашен, но мога да ти помогна. Единствената странноприемница 

е точно срещу кръчмата. 

Твоята каничка шели пристига и ти колебливо опитваш. Питието има 

сладникаво-стипчив вкус, а когато тръгва към стомаха ти по тялото ти се 

разлива приятна топлина. Казваш си, че би било хубаво да наминеш към 

Карос след приключването на мисията. Докато се наслаждаваш на 

благотворното действие на напитката, съвсем забравяш за сътрапезника си. 

- Благодаря ти за добрината, страннико. Аз съм беден, но може би ще мога 

да ти помогна. Ако, както си мисля, си търговец от Кралството, мога да ти 

кажа как да стигнеш до там без да се връщаш в Керион. В Огра живее 

Водача. Всичко го наричат така. Той може да те преведе през прохода на 

Дракона. Едно време му направих голяма услуга и оттогава ми е задължен. 

Кажи му само, че те праща Кером. 



Ето че малко по малко навлизаш в тайните на този свят. Благодариш на 

човечето за информацията и се отправяш към странноприемницата. 

Премини на 149. 

277 
Най-сетне се примиряваш с положението и решаваш да използваш тази 

нощ за възстановяване на жизнените си сили. Когато се събуждаш на 

сутринта, енергията ти е нараснала с една точка.Благодариш на крал Норик 

за гостоприемството и напускаш двореца. Премини на 260. 

278 
Пътят през гората ти изглежда по-кратък и безопасен. Приказките за 

магията на гората ще те предпазват от срещи. Суеверията не позволяват на 

местните хора да навлизат в гъстия лес. 

Едва навлязъл в гората забелязваш, че неволно си извадил меча си.  

Ако решиш да го прибереш и след това да продължиш навътре, отиди 

на 177. Ако решиш да продължиш с меч в ръка, отиди на 90. 

279 
Изваждаш проследяващото устройство и натискаш спусъка му. След миг 

предавателят се забива в плаща и вече може да си спокоен, че търговецът 

няма да ти се изплъзне. Трябва само да почакаш, докато се отдалечи от 

двореца. 

Най-сетне решаваш, че опасност от страна на стражата не съществува и 

пристъпваш към действие. С бърза стъпка настигаш жертвата си и хващаш 

гърлото р ]в желязна хватка. Така не р ]п озволяваш да извика от уплаха. 

Човекът не прави никакъв опит да се отскубне от ръцете ти.  

Премини на 78. 



 



280 
Подът е застлан с дебел килим Направо върху него са седнали седмина 

мъже. Пред всеки от тях е поставена малка свещичка, която излъчва бледа 

светлина. Наредени са в полукръг. Това са мъдреците. 

Човекът, който те доведе, шепнешком ти обяснява, че всеки от тях би 

могъл да ти даде отговор на някой от въпросите, но преди това ще трябва и 

ти да отговориш на негов въпрос. Неправилният отговор ще ти отнема 

една точка енергия. Въпросите, на които ще ти отговорят са седем на брой. 

Избери един от тях. 

Как да преодолееш Дракона - отиди на 437. 

По-лесен начин да преодолееш Дракона, а също и по-сигурен, но за 

сметка на това ще трябва да отговориш на много труден въпрос - 

отиди на 354. 

Как да преминеш през блатата, ако решиш да преплуваш Бързата 

река - отиди на 393. 

Странностите на Огра - отиди на 104. 

Как да минеш по моста в Керион - отиди на 432. 

Вълшебството в Таркин - отиди на 24. 

Клопката в Керион - отиди на 449. 

Ако си свършил с въпросите, отиди на 377. 

 

 
281 

Търпеливо чакаш маймуната да се умори да размахва хаотично лапи и 

тогава се впускаш в атака. Противникът ти е изтощен и без съпротива 

понася ударите ти. Най-сетне рухва мъртъв. 

Тълпата възторжено те приветства. Ти си победителят в Големите битки, 

първият човек, излязъл жив от арената в Огра. Двете ти победи дълго 

време ще бъдат главна тема на разговорите в града. Премини на 95. 

 

 
282 

Внимателно се ослушваш, за да доловиш и най-малкия шум, който да ти 

подскаже близостта на хора. Вече съжаляваш, че не си взел индикатора. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 62. Ако е от 7 до 12, отиди на 101. 

 

 

283 
- Какво значение има температурата? Колкото висока се построи кулата, 

толкова ще си бъде винаги. 



- Нито горещините, нито студовете биха променили височината на Черната 

кула - уверено отговаряш ти. - Нима мечът ми променя дължината си в 

зависимост от времето. Досега не съм забелязал такова нещо. 

- Отново остави окото да решава вместо разума - недоволно поклаща глава 

гарванът. - Всеки предмет се влияе от температурата. Ако мечът ти бъде 

дълъг сто метра, то при всяко покачване на температурата с един градус 

той ще се удължава с един милиметър. Увеличението е малко, но все пак 

съществува. А виж как стоят нещата при Черната кула. През зимата там 

температурите падат до - 25 градуса, а през лятото стигат до +35 градуса. 

Кулата е висока близо 40 метра. Ако п риемем за основна височината р]

през зимата, то през лятото тя нараства с 60*0,4 = 24 милиметра. Може би 

ти се струва, че нарастването е нищожно в сравнение с размерите, но знай, 

че ако строителите не отчетат това нарастване и не вземат мерки срещу 

него, трудът им би отишъл на вятъра. 

Премини на 185. 

284 
Градът не представлява нещо. с което местната архитектура би могла да 

се похвали. Еднообразна плетеница от тесни улички, с наредени една до 

друга малки бедняшки къщички В крайна сметка излизаш на площада. 

Вляво е кръчмата откъдето се дочува пиянска врява, а вдясно е 

страноприемницата. Ако решиш да посетиш кръчмата, отиди на 198. 

Ако искаш направо да отидеш в странноприемницата, мини на 149.  
За да отидеш в кръчмата, трябва да имаш пари. 

285 
Оказва се. че противникът ти умее доста добре да си служи с юмруците. 

Тактиката ти се п роваля и се п ринуждаваш да се задоволиш само с 

избягване на ударите му. Редките ти атаки са съвсем безобидни и само те 

уморяват още повече. Все повече неговите удари намират целта. Най-сетне 

един от тях попада в слепоочието ти и моментално загубваш съзнание. 

Премини на 66. 

286 
Най-сетне водачът на кервана остава насаме и подслушваш следния 

разговор, 

Краля: „Всичко мина добре, нали?”  

Водача: „Не срещнахме никакви трудности. Селкор беше доволен от 

докарания камък „  

Краля: „Спомена ли, че чака гости?”  



Водача: „Не е казвал такова нещо.”  

Краля: „Думата беше вярна нали?”  

Водача: Да Казах „човек” и Вратата се отвори.”  

Краля: „Добре. А сега върви да си починеш.”  
Ето, че имаше полза от оставането ти в Таерима. Сега вече знаеш паролата 

и можеш да използваш останалата чест от нощта за сън Когато се 

събуждаш на сутринта, енергията ти е нараснала с една точка. Благодариш 

на Нордик за гостоприемството и напускаш двореца. Премини на 260. 

287 
Посоченият от теб храст има най-дълги корени.  

- Ще трябва доста да помислиш, преди да отговориш - казва гората. - Кажи 

ми кое е по-добре: да имаш точни везни и неточни грамове или неточни 

везни и точни грамове, ако разполагаш само с тях и един тежък камък и 

трябва да мериш леки предмети? Грамовете са неточни, ако цифрата, 

която е написана върху тях, не отговаря на истинското им тегло. 

Везните са неточни, ако не се уравновесяват, когато върху тях са 

поставени еднакви тежести. 

Ако решиш, че по-добре е везните да са точни, отиди на 489. Ако 

сметнеш, че по-важни са грамовете, отиди на 382.

288 
- По принцип никога не се ядосвам, когато някои не купи от стоката ми - 

казваш ти, - но тук има нещо специално. Денят се познава от сутринта - 

всеки търговец вярва в правотата на тези думи наги се стремя да убедя 

първия си клиент да купи нещо от мен. Понякога дори смъквам малко 

цената Ако все пак не успея, през целия ден ми е криво и без да искам се 

отнасям лошо с купувачите. 

- Вижда се, че си разбираш от работата - казва Тонвер. - Ти си добър 

търговец и бих искал да приемеш извиненията ми за този малък разпит. 

Ще се радвам, ако идваш по-често в Керион. Паролата, която трябва да 

кажеш на стражата при моста е „Опор фоми” Не се замисляй какво значи. 

Колкото по-безсмислено е, толкова по-трудно е за налучкване. Сега вече е 

късно да минеш и ще трябва да потърсиш някоя хубава странноприемница, 

с каквито градьт изобилства. Изпратете го! 

Последните думи са отправени към стражата. Малък екскорт те 

съпровожда до изхода на двореца. Скоро откриваш подходяща 

странноприемница. Плащаш четири жълтура и се настаняваш в просторна 

стая на втория етаж. Премини на 220. 



289 
- Нима не си разбрал? Та това е голямо събитие за Робия. Таркин е див 

град, дори новодошлите варвари не посмяха да тръгнат срещу него. 

Жителите му пазят стара броня, в чиито брънки старият майстор е втъкал

чудно вълшебство, всеки чужденец, който влезе в Таркин е длъжен да се 

бие с боеца за бронята. Последният боец умря преди два месеца и оттогава 

жителите на Таркин усилено търсят негов заместник. Преди пет дни 

глашатаите обявиха, че градът е намерил нов боец. 

- Кажи ми как може да бъде победен този воин - прекъсваш го ти. - С какви 

оръжия се провежда боят? 

- Я, ти май се запали! Като те гледам, може и да имаш шанс срещу него. 

Двамата бяхме в едно училище п о бойни изкуства. Още тогава се 

открояваше сред нас. Едно мога да ти кажа, ако се биеш срещу него, по-

добре да не е с брадви. Там е истински магьосник, докато с меча се 

оправяше слабо. Много е опасен, когато п ротивникът му се защитава. 

Освен това има здрава глава. Веднъж счупи цяла бъчва, п ълна с асна с 

един удар на главата. 

Ето моментът да го попиташ за асната. Премини на 307. 

290 
Струва ти се неразумно да скачаш, а и едва ли преднината на беглеца е 

толкова голяма. Бързо се втурваш след него, взимайки по три стъпала 

наведнъж. Благодарение на отличната ти физическа подготовка, 

разстоянието между вас се топи. 

Събитията се развиват със светкавична бързина. Вече сте в предверието, 

когато разбираш, че той ще се добере първи до вратата. Ако имаше да 

пробяга поне още два-три метра, не би успял да ти се измъкне, но сега 

ръцете му трескаво напипват бравата и преди да си го достигнал, 

съдържателят застава на прага. Критичен момент! Ако успее да извика и да 

привлече вниманието на тълпата, с теб е свършено. За съжаление 

обстоятелствата се стичат лошо и единственото, от което страшно се 

нуждаеш, е късмет. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 4, отиди на 335. Ако е от 5 до 12, отиди на 148. 

291 
Перст е малък град и лесно намираш улицата, за която ти казва гарванът. 

Къщите са ниски, но ти правят впечатление с многото си прозорци, явно 

тези хора обичат светлината, и с красивите фасади. Никъде не виждаш 

откъртена мазилка или паднала керемида. Личи си, че строителите тук са 



се съобразявали с най-важния закон - на красотата. Човек, облечен в тога, 

прекъсва съзерцанието ти. Той ти дава знак да го последваш и те отвежда в 

къща, която по нищо не се отличава от останалите. Отново с жест те 

подканва да влезеш. Леко отваряш вратата и очите ти постепенно 

привикват с вътрешния мрак. Премини на 280. 

 

 
292 

На съседната маса веселбата е в разгара си. Компанията се състои от трима 

веселяци, които непрекъснато се шегуват един с друг. Виждайки, че ги 

наблюдаваш с интерес, те те поканват на своята маса.  

Ако решиш да се присъединиш към тях, отиди на 326. Ако искаш час 

по-скоро да се настаниш в странноприемницата, отиди на 145. 

 

 
293 

Тъкмо прекрачваш прага, когато нещо те блъска в гърдите. Нещо с 

формата на варварски боздуган. Бронята те предпазва от силния удар, но 

губиш равновесие и политаш назад. Най-фаталното падане в живота ти. За 

лош късмет главата ти се удря в една маса и изгубваш съзнание.  

Премини на 66. 

 

 

294 
Няма съмнение, че именно това е изпитанието, на което е искал да те 

подложи старецът. Мъките на момичето са симулация, целяща да те 

подмами да нарушиш условието. Когато разбираш тази малка подлост, не 

ти е трудно да пренебрегнеш умолителния поглед на девойката. Вземаш 

жълтурите и излизаш. 

- Браво, честни рицарю! - посреща те старецът - Дори фаталната красота на 

една жена не можа да те накара да нарушиш обещанието си - и после 

добавя с ирония, - но какво ли ще каже дамата на сърцето ти, когато 

разбере, че си оставил безпомощната девойка за някакви жълти жълтури? 

Къщата изчезва също така внезапно, както се е появила, но зловещият 

подигравателен смях продължава да ехти над смълчаните мочурища. 

Премини на 467. 

 

 

295 
Подхвърляш меча и той се завърта във въздуха. При падането острието му 

се забива в земята.  



- Оръжието ти ме нарани - казва гората. - Ще те пусна да си вървиш, но 

няма да ти помогна. Време е да се разделим. 

Дърветата правят проход, който те извежда на мястото, където навлезе в 

гората. Трябва да се радваш, че напусна Омагьосаната гора невредим. 

Премини на 143. 

296 
- Бих могъл да покажа магическите си способности, но какво ще промени 

това? - казваш ти. - Враговете на Селкор също владеят магии. Ако все пак 

настояваш, ще направя някоя магия. 

- Не е необходимо - поклаща глава Нордик. - Сенус също правеше магии, 

но сърцето му беше изпълнено с омраза към Селкор. Изправен съм пред 

труден проблем. И двете решения ми се струват правилни, и двете могат да 

докарат неприятности на моя приятел Селкор. Разумът не може да ми даде 

съвет. Твърде малко знам за теб. Затова ще се доверя на гласа на сърцето. 

Не ти отказва, а това все пак е нещо. Остава да се надяваш, че си разсеял 

съмненията му. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 479. Ако е от 7 до 12, отиди на 67. 

297 
Излизаш на площада и докато се чудиш накъде да тръгнеш виждаш двама 

варвари, които се подиграват с беловлас старец. Би могъл лесно да се 

справиш с тях. Ако решиш да помогнеш на стареца, отиди на 322. Ако 

се страхуваш, че намесата ти би могла да привлече още войници и 

решиш да отминеш, отиди на 10. 

298 
Първата ти работа е да завържеш Тонвер, за да не се опита да избяга. 

Стягаш здраво ръцете му, а краката му завързваш с късо въже, за да може 

да прави малки крачки. В това време Тонвер се събужда. 

- Какво искаш от мен? - пита той. 

- Мисля, че се досещаш кой съм. С твоя помощ ще мина по моста - 

отговаряш ти. 

- Никога! - възкликва той. 

- Ако се замислиш, ще откриеш, че предложението ми е добро - казваш ти. 

- Сенус ме търси под дърво и камък. Варварските му орди са плъзнали по 

цяла Робия. Скоро ще пристигнат и тук, затова трябва да напусна Керион. 

Единственият ми шанс да се измъкна е мостът, а ти си човекът, който може 



да ме преведе по него. Можеш и да ми откажеш, но тогава ще съм 

принуден да те убия. Сега ясно ли ти е как стоят нещата? 

Тонвер навежда глава и дълго мисли. 

- Ще те преведа, но ми обещай, че след това няма да ме убиеш. И без това 

рискувам твърде много. Ако Сенус разбере, че съм ти помогнал, ще ме 

убие - казва най-сетне той. - Да вървим, докато не са изгасили пожара.. 

Суматохата в двореца и околността е толкова голяма, че никой не ви 

обръща внимание. Огромна тълпа се е събрала да се любува на огнената 

стихия, а армията от слуги и стражи хвърля всички сили за потушаването 

на пожара. Разстоянието между двореца и моста изминавате без 

премеждия. Когато наближавате бараката на стражата, която охранява 

моста, Тонвер ти прави знак да спреш. 

- Застани зад мен, сякаш си телохранител, а аз ще разкарам охраната - 

казва той. 

- Добре, но помни, че при най-малкия признак за измама си мъртъв - 

предупреждаваш го ти. - Дори и да ме заловят, ти няма да участваш в 

разпределението на наградата. Надявам се, че няма да правиш глупости. 

Двамата се приближавате към стражата и когато ви забелязват, Тонвер 

започва да им крещи: 

- Глупаци! Какво правите още тук? Нима не виждате, че дворецът гори? 

Къде е началникът ви? 

Стреснати от виковете на управителя на града, стражите излизат от 

бараката и се скупчват пред нея, а началникът им се приближава до вас. 

- Веднага откарай хората си да помагат в гасенето на пожара - заповядва 

му Тонвер. Виждайки, че човекът се колебае добавя строго: - Изпълнявай 

без да мислиш! 

Всички приемат заповедта му буквално и хукват към двореца. Така мостът 

остава без охрана и ти спокойно поемаш към Кралството. Когато се 

отдалечаваш достатъчно от Керион, освобождаваш Тонвер и скоро 

преминаваш от другата страна. Охраната там те пропуска без въпроси. Ето, 

че опасностите останаха назад, а пред теб са приятелски земи. Струва ти 

се, че до Лименор пътят е чист. Премини на 5. 

 

 

299 
Не си изминал и стотина метра, когато индикаторът сигнализира за 

близостта на голяма група хора. Както си очаквал, те приближават откъм 

гърба ти. Решаваш да се покатериш на някое дърво и да прецениш дали да 

се биеш или да се скриеш. За съжаление избраното от теб дърво се оказва 

тънко и люлеенето на върха му те издава. Няма да можеш да избегнеш тази 

битка. Бързо се смъкваш от дървото и се приготвяш за тежка битка. 

Многобройният враг се понася към теб. Избери с какво ще посрещнеш 

нападателите. 



Огнехвъргачка - отиди на 245. 

Газова бомба - отиди на 109. 

Димка - отиди на 344. 

Меч - отиди на 329. 

300 
Спокоен си, защото мислиш, че знаеш отговора, но има един тънък 

момент. Обикновено думата се сменя след излизането на кервана. Ако има 

работа, Селкор прави промяна в края на деня. Ако днес е зает, значи имаш 

късмет и Вратата ще иска отговора, който ти е известен. Но ако не е ще 

трябва да отгатваш. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 4, отиди на 447. Ако е от 5 до 12, отиди на 481. 

301 
Маймуната те подгонва по арената, като целта р]е да те притисне към 

огромното си тяло и да те смаже в прегръдките си. Дълго време успяваш да 

поддържаш разстоянието между вас, но бягането те уморява и най-сетне 

звярът те докопва. Правиш опит да се пребориш с него, но мускулите ти 

отстъпват на животинската сила и лапите на маймуната те обгръщат. 

Губиш съзнание. Премини на 66. 

302 
Безкрайни блата се простират пред вас. Вонящите им изпарения те карат да 

си запушиш носа. Еднообразният воден лабиринт те обърква и само опитът 

на Блатника ти помага да намериш криволичещия брод, който да ви отведе 

до Бързата река. На няколко пъти се подхлъзваш и затъваш до шия във 

водата, но успяваш да се измъкнеш. Лепкава, кафява тиня покрива телата 

ви, а във въздуха се носи непоносима смрад. Най-сетне достигате края на 

блатото и краката ви усещат твърда земя. Освобождаваш своя водач и той 

се загубва в блатната мъгла. Премини на 156. 

303 
Все още е светло, но се забелязват първите признаци за настъпващия мрак. 

Ето защо се отправяш към Лименор с бързо темпо. Не искаш тъмнината да 

те завари на път. Чувството за дебнеща опасност не те напуска. 

Изведнъж забелязваш в далечината неясна форма, която устремно се носи 

към теб. Не можеш да разбереш какво представлява, но чувстваш как 



цялото р]същество излъчва омраза и ненавист. Една черна сянка с формата 

на облак. Тя иска живота ти! Премини на 425. 

304 
Дърветата отварят проход, който те отвежда до мястото, откъдето навлезе 

в Омагьосаната гора. Още първото ти приключение показа, че планетата 

крие тайни, за които на Земята не са те инструктирали. Оттук нататък ще 

трябва да бъдеш много внимателен. Премини на 143. 

305 
Този въпрос не може да те спре. Копието е метателно оръжие, докато 

камата е за мушкане. Тя има по-малко напречно сечение на острието и 

това р]помага да прониква по-лесно. 

- Камата ще се забие по-дълбоко - уверено отговаряш ти. 

Премини на 48. 

306 
- Хайде, реши се най-сетне - подканваш го ти. 

- Не знам дали съм прав, но ми се струва, че казваш истината - казва той. - 

Затова ще ти кажа ключовата дума. Бих искал пак да дойда с теб, с очите 

си да се уверя, че си приятел на Селкор, но трябва до вечерта да стигнем в 

Таерима. На въпроса на Вратата отговори „човек” и тя ще се отвори. 

- Нима е толкова прост този въпрос? - не вярваш ти. 

- Вярно, че думата не е сложна, но самият въпрос... Аз не го разбрах и само 

повторих думата, която ми каза крал Нордик. Вратата веднага се отвори. 

Не виждам защо да откаже на теб - убеждава те той. 

- Е, добре тогава - съгласяваш се с него ти. - На добър път! 

Керванът отминава, а ти продължаваш към Лименор. Ето, че научи 

ключовата дума и вече нищо не може да те забави. Скоро стигаш до 

Вратата. Премини на 366. 

307 
- Това е най-отвратителното питие - отговаря възмутен той и отпива здрава 

глътка шели. - Никой истински мъж не би си хабил думите за него - втора 

глътка, - но ми се иска да те предпазя ако някой ден ти падне случай да го 

опиташ - казва той, опитвайки за трети път. - Чиста вода, от която на 

сутринта боли главата. Същинска мистерия. - И той удави учудването си в 



нова глътка. - Всички алкохолици идват тук само и само да опитат нашето 

шели, а ти си седнал да ми говориш за някаква си асна - ядът му иска нова 

глътка и незабавно я получава. 

Резултатът от тази атака срещу асната е ново напиване. Новият ти познат, 

омаломощен от усилията си да осмее асната, заспива дълбок сън. Оставаш 

го да похърква върху масата и се просваш на едно легло. Сънят повишава 

енергията ти с една точка. Напускаш къщата и града. Премини на 137. 

308 
Мислейки, че между действителния и огледалния образ няма разлика, 

избираш осем без двадесет. Премини на 406. 

309 
Селянинът лежи неподвижен, но когато прилепваш глава до гърдите му 

разбираш, че не си го убил. Скоро той идва в съзнание и ти използваш 

уплахата му, за да изтръгнеш нужните ти сведения. Научаваш, че в Керион 

те очакват и Тонвер е дал нареждане на стражата да залавя всеки рицар, 

минал през градските порти. Но селяните минават безпрепятствено и това 

е твоят шанс. Обличаш дрехите на селянина, завързваш го и го оставяш 

край пътя. Едва ли някой ще го освободи днес, утре ти ще си в Кралството. 

Премини на 196. 

310 
Тълпата въздъхва облекчено и ти разбираш, че си сбъркал в избора. 

Писано било бронята да остане в Таркин. 

- Беше близо до вярното решение - казва мъдрецът. - Може би трябваше 

още малко да помислиш, за да схванеш замисъла на магьосника. 

Вече е късно да съжаляваш, но е жалко, че пропусна шанса да се сдобиеш с 

вълшебна броня. Премини на 138. 

311 
Отстрани представлявате смешна гледка. Сякаш играеш с любимата 

играчка от детството си, танцувайки нещо средно между валс и рок. 

Видяна отдалече, сянката наистина прилича на плюшено мече или нещо 

подобно, но отблизо е по-страшна от смъртта. 

Тя се е вкопчила в гърлото ти в явен стремеж да те задуши. Отначало се 

опитваш да я отскубнеш от себе си, но скоро се отказваш от тази тактика. 

Решаваш, че щом иска да те удуши, значи слабото р ]място е гърлото. Тъй 



като не можеш да различиш в черната, лепкава маса нищо, което да ти 

заприлича на гърло, просто впиваш ръцете си в сянката. Тя реагира като 

ужилена. Напрягаш всичките си сили, за да затегнеш хватката и сянката 

започва да се гърчи в ръцете ти. С едно последно, отчаяно движение, тя 

успява да се освободи от теб и, надавайки писък, се изгубва към Робия. 

Така завършва тази страшна битка, в която ти излизаш победител. 

Вече нищо не те спира, но се чувстваш страшно уморен, а пътят, който ти 

предстои, е дълъг. Затова решаваш да възстановиш силите си със сън. 

Когато се събуждаш, денят вече е дошъл. Продължаваш към Лименор и 

скоро стигаш до Вратата. Премини на 366. 

312 
Най-накрая колебанието му прераства в решителност и той ти предлага 

гостоприемството си. Това решава въпроса с подслона и ти дава 

възможност да не се появяваш из града. Така ще избегнеш опасността от 

разкриване, която колкото и да е малка все пак съществува. Приемаш с 

радост предложението. Премини на 125. 

313 
Скоро долината преминава в дълбок каньон и кръгозорът ти значително се 

стеснява. Опасността да бъдеш изненадан нараства още повече, когато 

преминаваш билото на планината по тясната пътечка. Но този ден късметът 

работи здраво за теб и Драконът не се появява. Може би си улучил някой 

негов набег към Робия или просто е заспал непробудно. Няма значение, 

важното е, че скоро проходът остава зад теб и кракът ти стъпва в Кралството. 

Премини на 5. 

314 
Автопилотът извършва приземяването като по учебник. Помисляш си, че 

ако управлението беше в твои ръце би включил поне един лупинг в 

програмата на кацането, за да е пълна радостта на посрещачите. Между 

другото, подобни маневри хвърлят в ужас транспортните компании и това 

е още една уважителна причина, заемаща достойно място в и без това 

прекалено дългия списък от други, не по-малки уважителни причини, да 

бъде ограничаван достъпът на хора до пилотската кабина с всички 

средства. 

Най-сетне корабът се приземява и стабилизаторите му потъват в твърдата 

почва. Екраните не излъчват образ на повърхността, но това явно се дължи 



на техническа повреда. С нетърпение отваряш люка и кракът ти стъпва на 

Мерия. 

Нападат те внезапно. Двама варвари се хвърлят върху теб и само 

мълниеносния рефлекс те спасява от сблъсъка с тях. Малката полянка, на 

която си се приземил, е изпълнена с воини. В подножието на планината, от 

лявата ти страна, се издига самотна черна кула. Нямаш време за мислене. 

Избери оръжието, с което ще продължиш битката. 

Огнехвъргачка - отиди на 128. 

Газова бомба - отиди на 115 

Димка - отиди на 43. 

Меч - отиди на 329. 

315 
Бързо напускаш стаята си, надявайки се да видиш водача някъде по 

коридорите и да изкопчиш от него ключовата дума, но търсенията ти не се 

увенчават с успех. Прибираш се отново в стаята и започваш да търсиш 

друг начин, по който да се добереш до така нужното ти сведение.  

Премини на 277. 

316 
Когато вижда камата в ръцете ти, селянинът побягва към Керион, но ти 

знаеш, че никой не би могъл да избяга от това оръжие. Острието се забива 

в гърба му и отровната течност навлиза в кръвта. Потапяш трупа в блатото 

и продължаваш пътя си. Премини на 196. 

317 
В момента ти хрумва гениална идея. Ако успееш да изстреляш предавател 

в дрехите на търговеца, би могъл да научиш паролата без никакъв риск. 

Той вървеше бавно и ако побързаш, сигурно ще го изпревариш. Хукваш 

през глава по главната улица и скоро стигаш до двореца. След малко се 

задава търговецът и когато минава покрай теб, натискаш спусъка на 

устройството. След това търпеливо зачакваш резултата от цялата операция. 

Стражата посреща твоя човек и го отвежда в покоите на Тонвер. Последва 

кратък разпит, колкото управителят на Робия да се убеди, че пред него е 

застанал истински търговец, а не шпионин. Най-сетне дочакваш финалните 

думи. 

- Тази вечер е късно да минеш моста и ще трябва да си потърсиш някоя 

добра странноприемница, с каквито нашият град изобилства. На сутринта 

кажи на стражата: „Опор фоми” и ще те пуснат безпрепятствено. Изведете 

го! 



Изключваш устройството. То свърши своето и сега вече знаеш паролата. 

Жалко, че се налага да останеш днес в Робия. Скоро откриваш подходяща 

странноприемница. Плащаш четири жълтура и се настаняваш в просторна 

стая на втория етаж. Премини на 220. 

 

 

318 
Хвърляш бомбата и това стъписва нападателите. Газът се разпространява 

бързо и вече взима първите си жертви. Започва да пълзи и към теб.  

Ако имаш противогаз, отиди на 79. Ако нямаш, отиди на 22. 

 

 

319 
Може би от отговора ти зависи успехът на мисията. Трябва добре да 

помислиш. 

- Представи си, че ти предстои да прекосиш голяма пустиня и трябва да 

избереш в какъв цвят да се облечеш. Имаш две възможности - черен и бял. 

Коя ще предпочетеш? - пита гарванът. 

Какво значение има цветът? А може би все пак... Ако избереш черния 

цвят, отиди на 455. Ако се спреш на белия цвят, отиди на 493. 

 

 

320 
Едва влизаш в Карос и от близката уличка излиза пиян човек. Облеклото 

му е на благородник, но моментното му състояние е плачевно. Опирайки 

се на стените, той се придвижва бавно напред, но едва ли ще стигне далеч. 

По-вероятно е да се строполи на земята още на първия ъгъл.  

Ако решиш да му помогнеш, отиди на 331. Ако не ти се забърква в 

пиянски истории, отиди на 284. 

 

 
321 

Преброяваш внимателно паветата няколко пъти и винаги ти излизат 50 на 

брой. Уверен си, че това е правилният отговор. Премини на 483. 

 

 
322 

Като виждат, че се отправяш към тях, двамата пускат стареца и се изгубват 

из уличките. 



- Благодаря ти, момко! - казва старецът. - Тъкмо се връщах от Перст, 

където научих чудни неща, когато тези двама хулигани ме пресрещнаха. 

Не знам какво щях да правя без теб. 

Варварите избягаха, но може всеки момент да се върнат със солидно 

подкрепление. Ако решиш да рискуваш и попиташ стареца за Перст, 

отиди на 461. Ако мислиш, че сведенията за този град не те инте-

ресуват, отиди на 439. 

 

 

323 
Огън срещу огъня в една грандиозна битка. За щастие обсегът на оръжието 

е голям и успяваш да задържиш звяра далеч от себе си. Но всяко хубаво 

нещо си има край - край има и пълнителят на огнехвъргачката. Драконът е 

доста омаломощен. Вадиш меча и се хвърляш в атака. 

Дракон Сила – 17, Енергия - 13 

Ако победиш, отиди на 238, Ако загубиш, отиди на 86. 

 

 
324 

Оказва се, че от уроците по фехтовка е имало полза. Поредица от 

сполучливи удари съсипват интегралните схеми на робота. Битката 

приключва с два леки взрива във вътрешността на машината. Радостта от 

победата те прави невнимателен и твърде късно забелязваш обкръжилите 

те варвари. Удар с боздуган те кара да загубиш съзнание. Премини на 66. 

 

 

325 
Най-голямата сграда в Огра се използва от местните жители за 

откриването на Големите битки. Там съобщават на представителя на 

човешката раса, че е удостоен с високата чест да излезе на арената от 

името на хората. И именно в тази сграда те отвеждат пазачите ти. Всички 

места са заети, а на подиума отпред се е настанил старейшината на града. 

Оставят те на малко, дървено столче пред него, а ръцете ти са здраво 

стегнати с въжета. 

- Незнайни храбрецо! - патетично започва старейшината. - Днес ти трябва 

да защитиш честта на Огра, честта на Робия и въобще на всички, които 

ходим на два крака и се зовем човеци. Трябва да покажем на другите 

същества, че ние сме господари на този свят. 

- Но защо точно аз? - недоумяваш ти. 

- Тежка е задачата ти и трудно бихме могли да намерим доброволци за нея. 

Затова изборът пада върху човека, който пръв е ударил свой събрат през 

този ден 



- Но аз бях предизвикан - защитаваш се ти. 

- Това не е оправдание, още повече ако те пуснем едва ли ще хванем някой 

друг днес, а всички чакат битките с нетърпение. 

Тържественото откриване приключва и хората сеотправят към арената. Теб 

те отвеждат дотам под охрана. Премини на 445. 

326 
Преместваш се при съседите си и подхващаш оживен разговор. Оказва се, 

че те са чираци п ри майстора на п окрива и това е свободната им вечер. 

Представяш се за арколски рицар. Времето минава в разказване на весели 

истории. Кръчмарят често ви носи нови канички. Ароматното и пивко 

шели и приятните събеседници повишават с две точки енергията ти. Става 

късно и трябва да решиш дали да напуснеш кръчмата или да 

п родължиш приятната вечер с нова каничка шели.  

Ако искаш да останеш, отиди на 224. Ако решиш, че е време да се 

отбиеш в странноприемницата, отиди на 252. 

327 
След неправилния отговор повече нямаш право да заоаваш този въпрос. 

Този път не успя да облекчиш мисията си. Дори стана по-лошо - ядосвайки

се, че пропиля шанса си. Губиш една точка енергия. Сега се върни на 280
и виж какво още те интересува. Можеш да избереш всеки въпрос, който 

още не си задавал. И дано да не сбъркаш пак. 

328 
Короната - неизменно украшение на царската глава С нея царят се 

забелязва и става по-величествен. Тя е незаменим символ на властта. 

Хубава логика, но... за съжаление невярна. Премини на 132. 

329 
Решаваш да обезглавяваш досадниците с меча си. Не може да ти се отрече, 

че изглеждаш внушително в центъра на варварските орди. Разкрачил крака, 

търпеливо очакваш поредните жертви. Сечта е страшна, но започваш да 

чувстваш умора. Все по-тежко става да въртиш меча с необходимата бързина 

и сила. Виждайки отпускането ти, варварите налитат все по-стръвно. Така 

се стига до момента, в които не можеш да отразиш коварен удар в тила с 

боздуган. Веднага губиш съзнание. Премини на 66.  



330 
Сякаш по неписан закон в такива ситуации винаги се намира някой, който 

си мисли, че носи в раницата си маршалски жезъл. За твое щастие 

даденият случай е изключение и такъв сред стражата няма. Това прави 

опасенията ти напразни. Минаваш моста без никой да се опита да те спре. 

Когато се отдалечаваш на безопасно разстояние от Керион, освобождаваш 

началника на стражата. Охраната от страната на Кралството те пропуска 

без въпроси. Като че ли успя да се добереш до Лименор. Останалата част 

от пътя би трябвало да е безопасна. Пред теб са приятелски земи, а 

опасностите останаха далеч назад. 

Премини на 5. 

 

331 
Приближаваш се към човека и му предлагаш помощта си. Той безмълвно 

се отпуска на ръката ти и от време на време показва накъде да вървиш. 

Най-сетне го отвеждаш до дома му. Опирайки се на прага, той те оглежда 

изпитателно. Явно се двоуми как да ти се отблагодари. Посочи едно число 

от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 210. Ако е от 7 до 12, отиди на 312. 

 

 
332 

Изборът ти е добър. Огнехвъргачката е страхотно оръжие и за по-малко от 

минута превръщаш варварите в живи факли, а тези, които имат 

неблагоразумието да се приближат твърде близо, са просто изпепелени. 

Битката приключва с успех за теб, но е ясно, че ако искаш да продължиш 

към Огра, само ще си навлечеш неприятности. Врагът вече се е окопитил и 

това те кара да се опиташ да минеш през прохода на Дракона. 

Премини на 11. 

 

333 
Казваш отговора си на висок глас и зачакваш резултата. Той излиза след 

секунди. 

- Отговорът е приет - осведомява те автоматиката. 

Вратата се отваря и ти смело прекрачваш прага й. Премини на 500. 

 

 

334 
Този път успешно се справи с нападателите, въпреки че позволи да те 

изненадат. Занапред ще трябва да избягваш такива сблъсъци. Сега пътят 

отново е чист и продължаваш напред. Премини на 172. 



335 
Успяваш да потиснеш вика му, стискайки с две ръце гърлото му. Бързо го 

придърпваш обратно вътре и затваряш вратата. Добре е, че поради късния 

час улицата е пуста и никой не вижда уплашената физиономия на появилия 

се за миг на вратата съдържател. Той постепенно се съвзема от 

първоначалния шок и започва да се гърчи в ръцете ти, опитвайки се да те 

накара да го пуснеш. С мощен удар го поваляш на пода и започваш да го 

влачиш нагоре по стълбата. Едва когато го довличаш до стаята си, 

въздъхваш облегчено. И тази опасност се размина. Вече е късно и 

отсъствието му ще бъде забелязано чак утре, а тогава ти ще си в 

Кралството. Намираш въже и го завързваш здраво запушвайки устата му с 

кърпа, за да не може да вика когато се свести. Тези предпазни мерки ти се 

струват достатъчни и спокойно се отпускаш на леглото. 

Нощта преминава без други премеждия и рано на другата сутрин вече си 

готов да се отправиш към моста. Премини на 390. 

 

 

336 
В момента, в който тръгваш към стареца усещаш, че се вкаменяваш. 

Парализата обхваща цялото ти тяло и заприличваш на статуя на древен 

воин. 

- Не е този начинът, момко - казва старецът. - Нима мислиш, че ще тръгна 

да се бия с теб. Вие, младите винаги излагате на показ мускулите си, но 

сега ще се бориш с главата си. От съобразителността ти ще зависи дали ще 

те пусна или ще останеш вечно мой пленник. Все пак ще ти дам шанс да 

избереш как да те изпитам. Прецени коя е по-силната ти страна - логиката 

или грубата сила. 

Ако разчиташ на силата си, отиди на 470. Ако се довериш на логиката, 

отиди на 140. 

 

 

337 
Жребият посочва за твой пръв противник гигантската жаба. Срещу 

острието на меча ти тя противопоставя дългия си и бърз език. 

Гигантска жаба   Сила – 11, енергия - 8 

Ако победиш, отиди на 26. Ако загубиш, отиди на 450 

 

 

338 
Подхвърляш меча и той се завъртва във въздуха. Дръжката първа докосва 

земята, а след нея и острието тупва върху пръстта. 



- Оръжието ти също не иска да ме нарани - казва гората. - Ще ти дам нещо, 

което ще улесни пътя ти, но ще трябва да ми отговориш на един въпрос. 

Ако отговорът е правилен, ще получиш името на Дракона. Ако не 

отговориш, ще те пусна да си вървиш, но няма да ти го кажа. 

Премини на 152. 

 

339 
Тактиката ти отива по дяволите. Боецът е хванал меча си с две ръце и с 

мощни удари те принуждава да се защитаваш. Бързо се уморяваш и при 

един силен сблъсък ръката ти изпуска меча и оставаш беззащитен. Удар в 

главата с тъпото на меча слага край на битката и ти губиш съзнание. 

Премини на 66. 

 
340 

Хвърляш меча, за да отклониш погледа на Блатника и с бърз удар избиваш 

ножа му, а вторият удар попада право в слепоочието му. Докато още не си 

се съвзел, напъхваш хапчето в устата му и той изпада в състояние на 

полусън. Сега можеш да му заповядваш и двамата навлизате в 

мочурищата. Премини на 302. 

 

 

341 
Съдържателят е взел малка преднина и забързаните му стъпки отекват из 

цялата сграда. Трябва бързо да го последваш, но как? 

Ако решиш да скочиш през прозореца и да го пресрещнеш на вратата, 

отиди на 435. Ако ти се струва рисковано да скачаш от такава 

височина и решиш да го последваш по стълбата, отиди на 290.  

 

 
342 

Щателният обиск показва, че в къщата няма пукната жълтура. Докато 

претърсваш всяко ъгълче, човекът се задушава. Едва сега осъзнаваш, че ти 

си виновен за смъртта му и губиш в терзания една точка енергия. Няма 

какво повече да правиш на това място. Премини на 433. 

 

 

343 
- Поне десет жълтура ще трябва да дадеш, ако искаш да имаш хубаво 

оръжие, господарю - отговаряш ти - Но ако желаеш дръжката да е в 

брилянти дори и те няма да ти стигнат. Аз не съм голям специалист по 

мечовете, но ще се посъветвам с други търговци и следващия път бих 



могъл направо да ти донеса няколко достойни за теб оръжия, за да си 

избереш. 

- Добре добре - казва той. - Питах те просто от любопитство. Засега моят 

меч ми върши работа, но исках да знам, ако случайно ми се наложи. По-

интересно е за мен да науча нещо от тайните на занаята. Например как се 

чувстваш ако първият за деня клиент се осведоми за цените и не пожелае 

да купи нищо от теб? Ядосваш ли се или приемаш това спокойно? 

Въпросът се отнася до вътрешното ти състояние. Ясно е че външно ще се 

държиш вежливо. Ако сметнеш че е логично истинският търговец да се 

ядоса, отиди на 288. Ако решиш, че е по-правилно да избереш 

спокойствието, отиди на 193. 

344 
Хвърляш димката пред себе си и след миг пушекът образува непрогледна 

мъгла. Объркани, варварите се оттеглят, за да изчакат да премине действието

и. Това ти дава голяма преднина, защото според производителя мъглата, 

създадена от тези димки, ще трае поне шест часа. Дотогава ще настъпи 

вечерта и преследвачите ти ще трябва да изчакат до сутринта.

Премини на 154. 

345 
Може би от отговора ти зависи успехът на мисията. Трябва добре да 

помислиш. 

- Ако имаш две оръжия - кама и копие - с еднаква дължина на остриетата и 

ги забиеш с еднаква сила в земята, кое ще потъне по-дълбоко? - пита 

гарванът. 

На пръв поглед въпросът изглежда лесен, но... Ако решиш, че камата ще 

потъне повече, отиди на 305. Ако избереш копието, отиди на 486. 

346 
Още в първите минути на двубоя разбираш, че си сгрешил в избора на 

оръжието. Боецът е истински магьосник в боя с брадви и бързо те 

притиска. Защитавайки се от канонадата от удари, ти се изтощаваш до 

смърт и реакциите ти се забавят. Удар с дръжката на брадвата в главата ти 

слага край на битката, за радост на жителите на Таркин, но ти не чуваш 

техните възгласи, защото вече си загубил съзнание. Премини на 66. 



347 
Изведнъж от доста спокойните води на езерото се ражда огромна вълна, 

която се насочва право към лодката. Затваряш очи и чакаш да бъдете 

пометени, но гигантската водна маса отминава, грабвайки рибаря с гребена 

си, и виждаш как той бива изхвърлен пред хижата си. Езерото се разтваря 

и лодката пропада. Озоваваш се в нещо като аквариум, само че рибката си 

ти, а вътрешността му е пълна с въздух. Отвсякъде си заобиколен с вода. 

- Кой си ти и как дръзна да ме смутиш с присъствието си? - разнася се 

гласът на езерото. 

- Извини ме, че наруших покоя ти. Аз съм мирен пътник и не знаех, че не 

бива да навлизам във водите ти - отговаряш ти. 

- Незнанието не те оправдава, но ще ти дам шанс да се спасиш, ако 

отговориш на въпроса ми. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 55. Ако е от 7 до 12, отиди на 244. 

348 
Отляво на Вратата има бутон, на който пише: „Натисни, ако искаш да 

влезеш”. Изпълняваш указанието и автоматиката се задейства. 

- Преди да влезеш трябва да отговориш на един въпрос - разнася се глас по 

високоговорителите, вградени във Вратата. - Натисни бутона още веднъж 

за да избереш ниво на трудност на въпроса. 

След като изпълняваш и това Вратата задава въпроса си. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 1 до 5, отиди на 420. Ако е от 6 до 8, отиди на 376. Ако е от 9 до 

12, отиди на 404. 

349 
Собственикът те посреща с разтворени обятия, но разбирайки че нямаш 

пари, любезността му се стопява като пролетен сняг. 

- Бих могъл да свърша някаква работа, за да си платя - предлагаш ти. 

- Добре - отвръща той след кратко замисляне. - Ще дам на слугата почивка, 

а ти ще посрещаш гостите и ще пренасяш багажа им. Съгласен ли си? 

Няма къде да ходиш - трябва да се съгласиш. И без това работата не ти се 

вижда тежка.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 2 до 6, отиди на 233. Ако е от 

7 до 12, отиди на 107. 



350 
Изваждаш хладното оръжие. Голям късмет е, че ти е под ръка. Може да си 

спокоен - досега никой не е успял да го избегне. Хвърляш го със силен 

замах и острието се забива в гърба на воина. Упойващата течност се 

разлива в кръвта му и той се строполява на пода. Накъсваш дрехите му на 

ивици и го завързваш с тях. В устата му слагаш кърпа, за да не може да 

вика. Премини на 270. 

351 
Отново тръгваш по главната улица, но този път на бегом. Внимателно се 

оглеждаш за виолетовия плащ и скоро го откриваш далеч пред теб. Ето, че 

и този път шансът беше на твоя страна. Бързо го настигаш. Трябва да 

действаш веднага, за да не се появи някоя друга пречка. Оглеждаш се за 

най-близката пресечка и когато стигате до нея се изравняваш с търговеца и 

с мощен тласък го избутваш в нея. Сега вече е в ръцете ти.  

Премини на 397. 

352 
- Благодаря ти, рицарю - казва селянинът, когато му даваш жълтурата. - 

Осмелих се да те заговоря, защото те грози смъртна опасност. Когато 

излизах от Керион, дочух от разговора на стражите, че очакват някакъв 

рицар. Приготвили са ти клопка и има само един начин да я избегнеш. Той 

ще ти струва още една жълтура. 

Ако сметнеш, че селянинът те лъже и решиш да го отминеш, отиди на 

454. Ако искаш да имаш цялата информация и прежалиш още малко 

пари, отиди на 379. 

353 
Трудно различаваш голямата стрелка от малката и това доста те 

затруднява. Най-сетне се спираш на дванайсет часа и петнадесет минути. 

Премини на 406. 

354 
- Искам да премина прохода на Дракона без да поемам никакви рискове - 

казваш ти. 

- Има такъв начин, но въпросът ми ще бъде доста труден - казва мъдрецът. 

- В минали времена хората се обръщали за съвет към боговете. За тази цел 



имало специални оракули. Там стоели говорящи статуи на богове. В един 

такъв оракул имало три статуи. Първата била на бога на истината, който 

винаги казвал истината. Втората била на бога на лъжата, който винаги 

лъжел. Третата била на бога на дипломацията, който говорел ту истини, ту 

лъжи. Никой не знаел как са подредени статуите и затова хората не знаели 

дали да вярват на отговорите им. Но веднъж някакъв човек намерил начин 

да разбере коя статуя на кой бог е. Той задал на трите един и същ въпрос: 

Кой стои в средата? 

- Богът на лъжата - отговорила лявата статуя. 

- Богът на дипломацията - отговорила средната. 

- Богът на истината - отговорила дясната статуя. 

Чувайки тези три отговора, човекът разбрал как са подредени статуите. А 

дали ти ще можеш да отгатнеш разположението им? 

Вариантите са шест на брой и трябва да избереш един от тях с опитваше. 

Изброени са при подреждане ляво - среда - дясно. Два от тях отхвърляш 

веднага и остават четири. 

- истина - дипломация – лъжа, отиди на 275 

- дипломация - лъжа – истина, отиди на 197 

- истина - лъжа – дипломация, отиди на 243 

- лъжа - истина – дипломация, отиди на 494 

355 
Не изпускаш случая да усетиш вкуса на това питие. Бистрата течност 

притежава упойващ аромат, а алкохолният градус е твърде слаб, за да те 

опияни. Докато сръбваш от асната, съдържателят започва да те подпитва, 

може би просто за да завърже разговор: 

- Закъде си се запътил, рицарю? 

Разбира се, не можеш да му кажеш истината, но в един момент прекаляваш 

с измислиците и той те прекъсва: 

- Виждам, че ме лъжеш и може би имаш право, но мисля, че се досещам 

защо го правиш. На сутринта варварите хукнаха през глава към кулата, а 

ти идваш оттам. Сигурно теб са търсели. Не се безпокой, няма да те издам. 

Мразя ги, въпреки че се страхувам от тях. Ако питаш мен, за теб живот в 

Робия няма да има. Трябва да отидеш в Кралството и знам един 

сигурен начин. По пътя между Аркол и Огра има едно красиво място - 

три канари обграждат едно изсъхнало дърво. Чувал съм, че там живее 

човек на име Блатника, който знае всички проходи през блатата. Той ще 

те отведе до Бързата река. Знам, че планът е рискован, но срещата с 

Тонвер или Дракона е по-опасна от плуването в реката. 

Ето че си разкрит, но докато мислиш дали да не го обезвредиш, 

съдържателят се подава на опияняващото въздействие на асната и заспива 

върху масата. Решаваш, че не би могъл да ти навреди в това състояние и 



отиваш да спиш. На сутринта напускаш странноприемницата, а 

собственикът все така сладко си похърква. Премини на 297. 

 

 

356 
Битката ще бъде на живот и смърт. Не познаваш слабите места на 

противника, затова ще трябва да намериш правилната тактика по време на 

боя. Оръжията няма да ти помогнат - ще се биете с голи ръце. Сянката те 

напада. 

Черна сянка сила: 17,  енергия: 7 

Ако победиш, отиди на 256. Ако загубиш, отиди на 460. 

 

 

357 
От двете страни на пътя се простират обширни водни площи, но докато 

езерото излъчва свежест и спокойствие, то всеки повей на вятъра откъм 

блатата носи ужасна смрад. Внимателно се оглеждаш за врагове, защото на 

места блатната растителност е толкова избуяла, че скрива големи части от 

пътя. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 46. Ако е от 7 до 12, отиди на 142. 

 

 

358 
Според жребия първо трябва да се срещнеш с дървото. Оказва се, че то е 

било изкоренено от Омагьосаната гора и е твърде неудобен противник. Ще 

трябва много да се пазиш от клоните му, а победата ще дойде, едва когато 

го насечеш на трески. 

Дърво сила - 15, енергия - 12 

Ако победиш, отиди на 419. Ако загубиш, отиди на 182. 

 

 

359 
Противникът ти е повален, а сред тълпата се разнася недоверчив шепот. 

Досега нито един чужденец не е успявал да победи бойците. Всички те са 

умирали от естествена смърт, без да претърпят поражение. С годините 

жителите на Таркин свикнали да виждат как претендентите за бронята си 

отиват с наведени глави или без глави и увереността им, че бронята ще 

остане в града за вечни времена, пуснала дълбоки корени в душите им. И 

ето, че сега защитникът на таркиновото богатство е обезвреден и 

съществува реална опасност да се разделят с вълшебния предмет. 



- Вземи медальона - казва старецът. - Сега трябва да докажеш, че си 

достоен за бронята. 

Навеждаш се над падналия боец и с рязко движение разкъсваш верижката 

на украшението му. Премини на 211. 

360 
Решаваш, че димката би ти свършила добра работа в случая. Приближаваш 

се възможно най-близко до стражата и в момента, в който те забелязват, я 

запращаш срещу тях. За секунди димът р ]образува непрогледна ръка, в 

която човек не може да види дори собствената си длан. 

Намиращите се в бараката стражи виждат, че навън става нещо нередно и 

излизат. 

- Разпръснете се и преградете пътя към моста - разнася се заповеднически 

глас. - Не бива да пропуснем никого в тази мъгла. 

Ако побързаш, може би ще успееш да минеш през охраната преди да се 

организират. Но ще ти трябва и късмет. Посочи едно число от таблицата. 

Ако е от 2 до 6, отиди на 258. Ако е от 7 до 12, отиди на 35. 

361 
Селянинът лежи абсолютно неподвижно. Когато прилепяш глава към 

гърдите му разбираш, че си направил непростима грешка. Силният удар го 

е убил. Разкаянието няма да помогне. Трябва да забравиш тази неприятна 

случка, колкото се може по-скоро. Премини на 196. 

362 
С големи усилия успяваш да го свестиш, но отваряйки очи, той отново 

изпада в паника. 

- Не се плаши! Нищо лошо няма да ти направя - успокояваш го ти. 

- Не си варварин, господарю? - учудва се той. 

- Разбира се, че не съм. Аз съм техен враг - казваш ти. 

Рискът е добре пресметнат. Въпреки, че търпят покорно варварите, хората 

на Робия сигурно ги мразят. 

- Аз съм беден човек, господарю, но ако мога да ти помогна с нещо, ще го 

направя с удоволствие. 

- Кажи ми как най-лесно да отида в Кралството. 

- В Огра живее човек на име Водача. Всички го наричат така. Той може да 

те преведе през прохода на Дракона. 



Тук не намери пари, но пък информацията може да ти свърши работа. 

Помагаш на човека да прикрие дупката от шперца и се сбогуваш с него. 

Премини на 433. 

363 
Мускулатурата на противника ти всява респект. Краката му са покрити с 

кожи и по гърба му се спускат дълги, черни коси. На гърдите му виси 

медальон. Той вдига брадвата над главата си и се впуска в атака. 

Боец на Таркин    сила - 16, енергия - 13 

Ако победиш, отиди на 225. Ако загубиш, отиди на 346. 

364 
Виждайки някаква надежда в колебанието на краля, се опитваш да го 

накараш да промени решението си, като му разказваш за премеждията си в 

Робия, но той остава непреклонен. Междувременно навън настъпва нощта 

и решаваш да се възползваш от гостоприемството на Нордик. 

Стаята, в която те настаняват, е толкова просторна, че се чувстваш изгубен 

в нея. Обзаведена е не по-зле от апартаментите в скъпите галактически 

курорти, с тази разлика, че няма електроника. Но едва ли трябва да си чак 

толкова претенциозен. 

Мозъкът ти непрекъснато търси начин да се добереш до ключовата дума. 

Ако имаш шперц и решиш да го използваш, отиди на 383. Ако имаш 

подслушвателно устройство и решиш да го използваш, отиди на 209. 

Ако нямаш нито един от тези два предмета, отиди на 277. 

365 
Липсата на индикатор те кара често да се оглеждаш назад, но пътят е с 

толкова завои, че само шансът може да ти помогне да откриеш 

преследвачите си, преди те да те забележат. Посочи едно число от 

таблицата. 

Ако е от 2 до 6, отиди на 82. Ако е от 7 до 12, отиди на 135. 

366 
Вратата е точно копие на онази, която в древни времена е била построена 

от жителите на град Вавилон и наречена „портата на Ищар”. Цялата е 

облицована с каменни плочки, върху които са изобразени различни земни 

животни. Интересно кой ли се е сетил да я изкопира на Мерия? Фигурите 

са толкова интересни, че би могъл да ги разглеждаш цял ден, ако нямаше 



по-важна работа. 

Ако знаеш ключовата дума, отиди на 300. Ако не я знаеш, отиди на 

348. 

 

367 
Още не сте стигнали до средата на долината, когато чувате шум. Драконът 

ви е надушил и сега пори въздуха с криле. За щастие първата му жертва е 

Водача. Горкият човек изгаря от огнения дъх на животното. През това 

време ти успяваш да се мобилизираш за предстоящата битка. И когато 

Драконът се обръща към теб, вече си готов да го посрещнеш.  

Премини на 418. 

 

368 
- Умея да въртя меча - отговаряш ти. - Води ме. 

Човекът те повежда из тесните улички. Най-накрая стигате до малък 

площад. Точно в центъра му седи планина от мускули и се подпира на меча 

си. При появяването ви тя се раздвижва. 

- Това ли е противникът ми, Серт? - иронично казва той. - Ще го победя, 

дори ако се бия с една ръка. 

- Не говори празни приказки, а се бий - ядосано казваш ти. 

След този кратък словесен двубой се нахвърляте един срещу друг. 

Здравеняк    сила: 12, енергия:10 

Ако победиш, отиди на 200. Ако загубиш, отиди на 408. 

 

 
369 

Нямаш повече работа в този странен град и побързваш да го напуснеш. 

Вече е време да се измъкнеш от Робия, но по кой от двата пътя да стане 

това? Ако решиш да се отправиш към прохода на Дракона, отиди на 

15. Ако сметнеш, че през Керион ще ти бъде по-лесно, отиди на 16. 

 

 

370 
Няма смисъл да се бавиш. Едва ли е толкова трудно да се отговори на 

загадката на Вратата. А и чувството, че си преследван не те оставя. Може 

би е просто внушение, психиката ти не може да се отпусне след 

премеждията в Робия, но предпочиташ да бързаш. В далечината пред теб 

се появява малка точка. Когато приближаваш, различаваш отделни фигури 

и каруци. Те вървят право срещу теб. Явно идват от Луменор. Какво ли са 

правили там? Ако решиш да заговориш водача на малкия керван, 

отиди на 170. Ако сметнеш, че керванът не те интересува, отиди на 

396. 



371 
Пустотата на помещенията на варварската войска те плаши и решаваш да 

се промъкнеш в бедняшката къща. Може би няма да намериш нищо, но 

поне не поемаш риск. Прилепваш шперца към задната стена на къщата и 

след секунди там зейва дупка, достатъчна да се промъкнеш през нея. 

Виждаш замръзнал от уплаха човек в оскъдно облекло. Видът ти го кара 

буквално да си глътне езика. Ако се втурнеш да го спасяваш, отиди на 

362. Ако се опасяваш някой да не види дупката и решиш първо да 

преровиш къщата, отиди на 342. 

372 
За щастие, стъпките ти не са направили впечатление на търговеца. Той си 

върви все така спокойно. Решаваш да не рискуваш повече. Вече сте се 

отдалечили достатъчно от двореца. Бързо настигаш жертвата си и ръцете 

ти се вкопчват в гърлото му, за да задушиш евентуален вик. Човекът е 

толкова изненадан, че не прави и най-малък опит да се освободи.  

Премини на 78. 

373 
Отвързваш лодката и скачаш в нея. На дъното р]има гребло. Така започва 

кратката ти кариера на езерен гребец. Всичко върви нормално до средата 

на езерото. Изведнъж водите му се отдръпват и лодката пропада. Озоваваш 

се в нещо като аквариум, само че рибката си ти, а вътрешността му е пълна 

с въздух. Езерото те заобикаля отвсякъде. 

- Кой си ти и как дръзна да нарушиш моя покой? - чуваш глас. 

Оглеждаш се наоколо, но не виждаш собственика на гласа. Не се вижда 

нито една рибка в прозрачните води. Стигаш до странния извод, че самото 

езеро ти говори. Не се чуди - в ситуацията, в която си изпаднал, най-близо 

до истината е абсурдът. 

- Извини ме, че те смутих с присъствието си. Аз съм мирен пътник, който 

не знаеше, че не бива да те преплува. - смяташ, че отговорът ти ще го 

смили. 

- Незнанието не те оправдава, но ще ти дам шанс да се спасиш, ако ми 

отговориш на един въпрос. 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 55. Ако е от 7 до 12, отиди на 244. 

374 
- Мисля, че два медальона ще са ми достатъчни - казваш ти. 



- Наистина в повечето случаи ще изтеглиш все един златен - започва 

мъдрецът, - но има малка вероятност да вземеш двата сребърни. А като 

сметнеш, че хората твърде често се оплакват от късмета си... Сам 

разбираш, че сгреши. Отиди в Огра и открий сам какво крие градът от 

чужденците. 

Премини на 327. 

 

 

375 
Собственикът е добряк и разбирайки, че нямаш пари, ти предлага да 

заплатиш преспиването си с работа. Тъкмо е получил няколко бурета 

първокласна арколска асна и ти ще трябва да ги смъкнеш в избата. 

Работата е тежка и изморителна и отнема една от енергийните ти точки. В 

момента, в който оставяш последното буре, чуваш вика на съдържателя и 

шума от падането му на земята. Веднага се втурваш към изхода на избата. 

Посочи едно число.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 441. Ако е от 7 до 12, отиди на 205. 

 

 
376 

В общи линии въпросът звучи така: Имаш обикновен часовник. Цифрите 

на циферблата му са изтрити и се виждат само двете стрелки. Държиш 

часовника вертикално срещу огледалото. Отражението му в огледалото 

показва шест часа и петнадесет минути. Колко е часът в действителност? 

На пръв поглед въпросът не изглежда труден, но ще трябва да проявиш 

въображение. Четири часа ти се струват най-вероятни. Избери един от тях. 

шест часа и петнадесет минути - отиди на 498. 

шест часа без петнадесет минути - отиди на 484. 

три часа и тридесет и три минути - отиди на 268. 

девет часа и двадесет и седем минути - отиди на 488. 

 

 
377 

Благодариш на мъдреците за времето, което са ти отделили и излизаш от 

къщата. Едва ли в Перст има нещо друго, което би могло да те 

заинтересува. Отправяш се към вратата. Гарванът все така си седи кацнал 

върху нея. Той търпеливо изчаква безуспешния край на опитите ти да 

излезеш от енергийното поле и едва когато най-сетне поглеждаш към него 

проговаря. 

- Ако искаш, можеш да пробваш цял ден, но трябва да те предупредя, че 

няма начин да се измъкнеш без мое съгласие - уверява те той. - Преди 

около час ти показа, че си достоен да влезеш в града и да разговаряш с 



мъдреците. Сега ще трябва да ми докажеш, че все още не си загубил 

способността си да мислиш. Не се учудвай. Понякога мъдростта пречи на 

мисълта, старите знания пречат на придобиването на нови. Не знам какво 

научи в Перст, но знанията, които човек получава тук, са опасни. Не всеки 

може да ги използва правилно. В някои случаи... 

- Но аз съм си все същият - прекъсваш го ти. Струва ти се, че той би могъл 

да бърбори така цял ден. - Защо просто не отвориш вратата и не ме 

пуснеш? Може да разчиташ на мен - новите знания не успяха да задръстят 

мозъка ми и той все още ми служи отлично. Хайде, не ме мъчи! И без това 

имам толкова грижи. 

- Опитваш се да хитруваш - заключава той, след като изслушва молбите ти, 

- но не разчитай, че ще успееш да ме уговориш. Досега никой не е успял и 

не мисля да правя изключение специално за теб. Церемонията по 

излизането от Перст е следната - ще ти задам три въпроса. При първи 

верен отговор ще те пусна. 

В този град дори птиците задават въпроси, вместо да си летят безгрижно. 

Няма начин да избегнеш това ново изпитание, а и то изглежда лесно. Едва 

ли би могъл да сбъркаш три пъти поред. Премини на 29. 

 

 
378 

За твое щастие, езерото продължава да спи непробудно до края на 

пътуването ти. Лодката акостира на брега и ти слизаш от нея. Ето, че успя 

да съкратиш много пътя си и вече си близо до Лименор. Премини на 112. 

 

 
379 

Не бива да пренебрегваш възможността човекът случайно да се е добрал 

до важна за теб информация. Плащаш му още една жълтура. 

- Стражата внимава само за облечен в броня рицар - казва той. - Ако 

облечеш моите дрехи, никой няма да ти обърне внимание. 

С много труд успяваш да прикриеш съоръженията си под селските дрехи. 

Сбогуваш се със селянина и продължаваш към Керион. Премини на 196. 

 

 
380 

Едва ли подобна елементарна задача би могла да те затрудни. Защо да се 

забиваш в дебрите на математиката, когато и от пръв поглед е ясно, че АБ 

е по-къс. 

- Очевидно е, че АБ е по-къс - уверено отговаряш ти. 



- Не всичко, което се клати, пада, млади човече - казва мъдрецът, 

усмихвайки се. - Мислиш ли, че задавам въпроси само, за да си убия 

времето? Искаш да научиш нещо - добре! Но преди това трябва да 

покажеш, че имаш мозък. Не бих могъл да поверя знания на човек, който 

съди за нещата по външния им вид. Няма да съм аз този, който ще ти каже 

как да се спасиш от клопката. 

Премини на 327. 

381 
Срещу теб стои човек с нож в ръка. 

- Махай се! - просъсква той. 

- Не се бой! - успокояваш го ти. - Искам само да ме преведеш през блатата. 

Сега е трудно. Варварите са плъзнали навсякъде. Страх ме е от тях - казва 

той. - Ела след няколко дни и може да се споразумеем. 

Опитите ти да го склониш не довеждат до нищо. Ще трябва да употребиш 

сила. Ако използваш хипнохапче, отиди на 340. Ако решиш да вземеш 

хапче за четене на мисли, отиди на 126. Ако прибегнеш до приспиваща 

кама, отиди на 165. Ако нямаш нито едно от тези неща, отиди на 429. 

382 
Бързо намираш правилния отговор. Важно е да са точни грамовете. На 

една везна слагаш камъка, а на другата грамовете, така че да се 

уравновесят. После слагаш предмета, чието тегло не знаеш, на везната с 

грамовете и махаме толкова от тях, че везните да са в равновесие. Теглото 

на предмета е равно на теглото на махнатите грамове. Премини на 94. 

383 
Използването на шперц е отлична идея. Дълго време чакаш за да си 

сигурен, че всички спят. Тук няма защо да се опасяваш от стражата Тя 

стои отвън, а п окоите на Нордик не се охраняват. Бързо ги намираш и 

прикрепят шперца към стената им. Отворът, направен от шперца, е 

достатъчен, за да се промъкнеш вътре 

Нордик спи дълбоко. Внимателно обикаляш цялата стая ровейки се 

навсякъде, но не откриваш нищо друго освен няколко заповеди, които 

чакат реда си, да бъдат подписани от краля. Очакванията, че би могъл 

да намериш думата, написана, не се оправдават. Тъй като е изключено 

да прибегнеш към насилие спрямо Нордик имаш само една възможност 

да научиш думата. Ако имаш хипнохапче и решиш да го използваш 

отиди на 407. В противен случаи, отиди на 456. 



384 
Драконът не те оставя дълго да му се любуваш. Може би набегът му е бил 

неуспешен или просто иска да премери сили с някого - това никога няма да 

узнаеш. Важното е, че когато те съзира кръвта му кипва и той се 

устремява към теб. Премини на 418. 

385 
Дали наистина си толкова умен или п росто ти върви? Няма значение - 

важното е. че успяваш да освободиш девойката и тя рухва в ръцете 

ти Свежият въздух сигурно ще помогне да се съвземеш. Внимателно я 

повдигаш и я изнасяш от къщата. 

Съвсем беше забравил за стареца. Виждайки, че излизаш с момичето, той 

ядосано те упреква.  

- Нима не ми обеща, че няма да пипаш нищо в къщата, рицарю. Защо си 

освободил пленницата ми? Къде остана рицарската ти чест? 

- Именно тя ме накара да отвържа момичето старче - отвръщаш ти. - Нима 

можех да оставя бедното създание така жестоко оковано? 

- Тя извърши подлост и това е нейното наказание. Ти я отвърза и по този 

начин прие да бъдеш неин защитник. Сега ще трябва да се бориш за нея. 

Ето, че пак се налага да показваш силата си. Полагаш красавицата на  земята 

и изваждаш меча. Премини на 336. 

386 
Затичваш се към него с надеждата, че ще го изненадаш, но по случайност 

той избира да тръгне в твоята посока. Виждайки, че го преследват, той 

рязко се обръща и побягва. Оказва се, че от него би могъл да излезе добър 

бегач. Въпреки отличната ти физическа подготовка, разликата между вас 

бавно, но неуморно расте. Нараства възможността да се шмугне в някой 

таен вход и да загубиш следите му. 

Точно в този момент пожарът се намесва в твоя полза. Обикаляйки по 

коридорите на двореца, стигате до участък с горящ таван. Въпрос на 

секунди е падането му. В това виждаш последната си надежда - ако се 

срути преди Тонвер да мине под него, пътят му ще бъде препречен и той 

ще се озове в ръцете ти. Но това е въпрос единствено на шанс. Посочи 

едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 442. Ако е от 7 до 12, отиди на 37. 



387 
Още преди да си изрекъл намисления отговор, гората го прочита в мислите 

ти. 

- Не позна, юнако! Ти си силен и добър, но не ти достига мъдрост. Не бих 

могла да кажа името на моя стар приятел, без да съм сигурна, че ще го 

използваш разумно. Не се отчайвай! Това не е единственият начин да бъде 

преминат прохода на Дракона. А сега трябва да се разделим.  

Премини на 304. 

388 
Помагат ти знанията по физика - колкото и вода да наливаме в по-високия 

съд, тя ще се излива от чучура, защото нивото р]трябва да бъде еднакво. 

- Не позволи на окото да заблуди разума – казва мъдрецът. – В Таркин се 

пази броня, която повишава силата ти с три точки. Всеки чужденец, който 

влезе в града, трябва да се бие с боеца на Таркин. Ако решиш да вземеш 

бронята, по-добре ще бъде да избереш мечове за този бой. Но 

притежателят на бронята освен сила трябва да притежава и ум. Затова при 

победа в битката, ти трябва да намериш отговора на една загадка. Едва 

когато се справиш с тази задача, ще получиш бронята. 

Премини на 178. 

  

389 
Струва ти се, че кражбата е най-лесният начин да се сдобиеш с пари. 

Остава само да избереш някоя, подходяща къща. Докато се разхождаш из 

Аркол, откриваш три, които биха ти свършили работа. Първата е казармата 



на варварите. В нея няма признаци за живот. Може би всички са тръгнали 

към кулата. До казармата забелязваш постройка, в която сигурно живее 

командният състав на гарнизона. Третата цел е изолирана от другите, 

бедняшка къща. Ако избереш казармата, отиди на 264. Ако решиш, че 

командния състав би ти предложил по-богата плячка, отиди на 96. Ако 

се насочиш към къщата на бедняка, отиди на 371. 

 

 

390 
Отново събличаш селските дрехи (дори и да имаш наметало, по-добре е да 

го използваш само в краен случай) и прекрачваш прага на 

странноприемницата. 

Бързо стигаш до моста. Когато понечваш да минеш през стражата, две 

копия препречват пътя ти. 

- Кажи паролата! - разнася се заповеден глас. 

- Опор фоми - бавно произнасяш ти. 

- Пуснете го! 

Тръгваш по моста с чувството, че всичко е свършило. Препятствията 

останаха далеч назад, а пред теб са приятелски земи. Воините, които пазят 

моста откъм Кралството, те пропускат без въпроси. Премини на 5. 

 

 
391 

Оказва се, че си подценил противника. Езикът на жабата е страшно 

оръжие. Той се увива около теб и те отлепя от земята. За твое щастие, 

когато се допира до бронята ти, жабата с отвращение те захвърля към края 

на арената. При падането губиш съзнание и когато се свестяваш, арената е 

пуста. Сигурно си проспал повече от час. Премини на 369. 

 

 

392 
- Разбира се, че ще пълзя! - отговаряш ти. - Тогава теглото ми ще се 

разпредели на по-голяма площ и натоварването върху леда ще бъде по-

малко. 

- Е, вярно, че не знаеш къде вървиш, но поне можеш да мислиш. Свободен 

си! 

Езерото те изхвърля на брега. Премини на 448. 

 

 

393 
- Кажи ми как да мина през блатата - питаш ти. 



- Ловец видял три птички, кацнали на един клон - започва мъдрецът. - 

Веднага свалил лъка и улучил едната със стрелата си. Колко птички са 

останали на клона? 

На пръв поглед въпросът е повече от лесен. Ако мислиш, че са останали 

две птички, отиди на 129. Ако решиш, че на клона не са останали 

птички, отиди на 415. 

 

394 
Бързо слагаш противогаза и вече си вън от опасност. Ноздрите на Дракона 

са поели голямо количество газ и сега той навлиза в дихателните му 

пътища. Дори това огромно животно не издържа на отровните вещества и 

след кратка агония огнедишащото чудовище се задушава. Пътят е открит и 

скоро кракът ти стъпва в Кралството. Премини на 5. 

 

 
395 

Писъкът на компаса те стресва. Стрелката му сочи в посоката зад гърба ти. 

Едва сега се сещаш за робота от Черната кула. Ето, че Сенус го е пуснал по 

петите ти. За щастие, вече си предупреден за идването му и би могъл да 

вземеш мерки, за да го посрещнеш достойно. Ако имаш електросмърт, 

отиди на 181. Ако този уред липсва сред взетите предмети, отиди на 74. 
 

 

396 
В момента мислиш само как да стигнеш до Лименор по най-бързия начин. 

Едва ли ще научиш нещо от водача на кервана. Дори и да знае нещо, което 

би ти свършили работа, съвсем не е сигурно, че ще ти го каже. Много 

вероятно е да се усъмни в теб и да те излъже, а нямаш време за това. 

Керванът се изнизва покрай теб. Всички те оглеждат с интерес, но никой 

не се осмелява да те заговори. Стигаш до Вратата без да срещнеш други 

хора. Премини на 366. 

 

397 
- Ако извикаш - спукана ти е работата - предупреждаваш търговеца ти. 

преди да освободиш гърлото му. - Бързо сваляй плаща. 

Човекът започва да кима уплашено и изпълнява точно заповедите ти. 

- Кажи ми паролата за днес - казваш ти. 

- Н е я  знам - отговаря той. - Тъкмо за нея отивам сега в двореца на 

Тонвер. 

Явно не може да ти бъде полезен повече. С мощен юмручен удар в главата 

го зашеметяваш. След това накъсваш ризата му на ивици, които са 

достатъчно здрави за да ги свържеш във въже. Внимателно го овързваш, а 



в устата му слагаш кърпа, за да не може да вика. Стражата или някой 

случаен минувач ще го намерят едва утре, когато ти ще си в безопасност. 

Вече имаш виолетово наметало и остава само да разбереш паролата. 

Поемаш по главната улица и тя те отвежда точно до двореца. Когато 

виждат плаща ти стражите те пропускат, а специален придружител те 

представя на Тонвер. Оказва се, че ти си единственият търговец, искащ да 

напусне Керион. 

- Нашите отношения с Кралството са п риятелски както несъмнено сам 

отлично знаете - започва Тонвер с мазен глас. - Но днес нашият град 

очаква пристигането на опасен престъпник. Дори има съмнения че той е 

успял някак си да се промъкне в Керион. Ето защо съм принуден да взема 

някои мерки, за да не допусна преминаването му по моста. Ще ви задам 

няколко въпроса, колкото да се убедя, че наистина сте мирен търговец, а не 

враг на Робия. Сигурен съм, че сте наистина този, за когото се представяте, 

но формалностите ме задължават... Приемете искрените ми извинения за 

краткото ви задържане и, моля ви, не смятайте въпросите ми за разпит. 

Просто ще поговорим малко за търговия.   

Докато говори, очите му внимателно те изучават и явно таи съмнение 

относно истинската ти самоличност. Сега трябва да бъдеш много прецизен 

в отговорите си. за да спечелиш доверието му. Задачата ти много би се 

улеснила, ако имаш хапче за четене на мисли и решиш да го използваш. 

Тогава премини на 248. В противен случай отиди на 159. 

398 
Когато вижда камата, селянинът побягва към Керион но ти знаеш, че 

оръжието ти не може да пропусне целта. Острието се забива в пръстта и 

упойващата течност се разлива по цялото тяло. След малко приспивното р]

действие отслабва и човекът преминава в състояние на полусън. 

- Какво криеш от мен? - питаш го ти. - Защо ми се подиграваш? 

- Отиваш право в капана - проговаря той. - Всеки рицар, който пристъпи 

вратите на Керион, ще бъде заловен. Само селяните ги 

п ропускат безпрепятствено. 

Това ти стига. Обличаш неговите дрехи, като п олагаш много труд да 

прикриеш съоръженията си под тях. Завързваш селянина и го оставяш край 

пътя. Вече се смрачава и едва ли някой ще го отвърже днес, а утре ше 

си вън от опасност. Продължаваш към Керион доволен, че си 

разкрил замисъла на врага. Премини на 196. 



 



399 
Сега трябва да проявиш точна преценка. 

- Да видим дали ше се справиш - казва гарванът. - Имаш четири предмета: 

секира, боздуган, щит и меч. Три от тях си приличат по нещо, а четвъртият 

е излишен. Кой е той? Трябва да откриеш връзката между три от 

предметите. Ако решиш, че излишен е: 

Мечът - отиди на 232. 

Боздуганът - отиди на 409. 

Щитът - отиди на 63. 

Секирата - отиди на 475. 

400 
Сянката приближава на няколко метра от теб. Външният р ]вид всява ужас. 

Предстои ти битка на живот и смърт. Докато трае етапа на проучване, 

оглеждаш внимателно противника си. Къде са слабите му места? Къде 

трябва да го удариш, за да го заболи? Все въпроси без отговор. Не можеш 

да си представиш физиологията на това същество. Ще трябва да 

изграждаш тактиката си по време на двубоя. Неочаквано сянката се хвърля 

напред и битката започва. Тук няма да ти помогнат оръжия, всичко ше се 

реши от силата на мускулите ти. 

Черна сянка сила: 17, енергия: 12 

Ако победиш, отиди на 311. Ако загубиш, отиди на 460. 

401 
Едва ли мечът е най-подходяшото оръжие в такива битки, но по липсата на 

друго средство... 

Дракон сила – 25, енергия - 15 

Ако победиш, отиди на 238. Ако загубиш, отиди на 86. 

402 
За шастие Тонвер спи спокойно в леглото си. Дори шумното ти влизане не 

е успяло да го събуди. Това ти дава свобода на действие. Ако имаш 

хипнохапче и решиш да го използваш, отиди на 253. Така ще можеш да 

научиш паролата без Тонвер да разбере, че я знаеш и на сутринта ще 

минеш необезпокояван по моста. Ако нямаш хипнохапче или не искаш да 

го използваш, имаш само една възможност. Трябва да вземеш Тонвер като 

заложник и с него да преминеш по моста, разчитайки че стражата ще те 

пропусне, когато той им заповяда.

Ако се спреш на този вариант, отиди на 36. 



403 
На пода на колибата лежи човек. Когато те вижда той веднага скача на 

крака и вперва уплашен поглед в теб. 

- Ти си Блатника, нали? - питаш ти. 

- Остави ме. Никому лошо не съм сторил. - проплаква той. - Защо си 

дошъл? 

- Не се бой от мен - успокояваш го ти. – Искам да ме преведеш през 

блатата. 

Човекът е толкова уплашен, че веднага ти се подчинява и двамата 

навлизате в мочурищата. Премини на 302. 

404 
В общи линии въпросът звучи така: Имаш обикновен часовник. Цифрите 

на циферблата му са изтрити и се виждат само двете стрелки. Държиш 

часовника вертикално срещу огледалото. Отражението му в огледалото 

показва седем часа и четиридесет минути. Колко е часът в действителност? 

На пръв поглед въпросът не изглежда труден, но ще трябва да проявиш 

въображение. Четири часа ти се струва най-вероятно. Избери един от тях. 

четири без двайсет - отиди на 490 

четири и четиридесет - отиди на 482. 

четири и двадесет - отиди на 496 

осем без двадесет - отиди на 308. 

405 
Хващаш здраво селянина за гърлото и натикваш хапчето в устата му. Той 

изпада в състояние на полусън и при разпита ти казва всичко, което знае. 

Разбираш че в Керион очакват рицар и стражата има заповед да залавя всеки. 

Само селяните ги пропускат безпрепятствено. Обличаш неговите дрехи и 

го оставяшзавързан край пътя. Едва ли някой ще го освободи днес, а утре 
ще си вън от опасност. Продължаваш към Керион. Премини на 196. 

406 
Въображението не е най-силната ти страна. Още докато произнасяш 

отговора се съмняваш в правотата му. Автоматиката разсейва съмненията 

и слага край на надеждите за влизане в Лименор. 

- Отговорът е грешен - тръбят високоговорителите. - Вратата се блокира за 

един ден. 



Няколко пъти натискаш бутона, но без ефект. Няма смисъл да висиш тук 

цял дена и затова тръгваш към Таерима. А утре ще се опиташ пак да 

влезеш. Вървейки по пътя, забелязваш в далечината неясна форма. Тя 

устремно се носи към теб, а от цялото р]същество лъха омраза и ненавист. 

Една черна сянка с формата на облак. Тя иска живота ти. Премини на 356. 

407 
Пъхаш хапчето в устата на Нордик и той изпада в хипнотичен сън. Сега 

можеш да му задаваш въпроси и той ще ти каже всичко, което знае. 

- Каква е ключовата дума? - питаш направо ти. 

- Човек - отвръща той. 

- Просто „човек” ли? - не вярваш ти. 

- Да - потвърждава той. 

Това ти стига. Вече знаеш думата и Вратата няма да те спре. Прибираш се 

в стаята си и използваш останалата част от нощта за сън. На сутринта 

благодариш на Нордик за гостоприемството и напускаш двореца. 

Премини на 260. 

408 
Това е черен ден за теб. Противникът ти не е нищо п овече от 

местно величие, но ти се биеш неузнаваемо слабо. В крайна сметка 

един от ударите му те намира неподготвен и мечът му се стоварва върху 

главата ти с тъпата си част. Страхотен удар, от който губиш съзнание.  

Премини на 66. 

409 
Мечът е твърде изискан, щитът е за защита, а секирата е за дървари. За 

разлика от тях боздуганът е истинско оръжие. Видът му е груб, а ударът 

тежък. Хубава логика, но... за съжаление невярна. Премини на 132. 

410 
Днес не ти върви. Прътът е част от фин механизъм, в който веригата играе 

роля на задържаща тежест. При махането р]системата се задейства и подът 

под теб се разтваря. Пропадаш в дълбока пропаст, а ударът в дъното р]е 
фатален за теб. Моментално губиш съзнание. 

Премини на 66. 



411 
Опитът ти подсказва, че топлината уголемява предметите. За да се усети 

това нарастване на техните размери, предметите трябва да бъдат 

наблюдавани с прецизна апаратура. На Земята такава съществува отдавна. 

За щастие този въпрос беше лесен за теб. 

Премини на 208. 

 

 

412 
Вежливо отклоняваш поканата, оправдавайки се с голяма умора. Заспиваш 

и сънят ти възстановява една енергийна точка. На сутринта напускаш 

странноприемницата.Премини на 297. 

 

 

413 
Нямаш време за губене и затова любезно отклоняваш поканата. В 

колебанията му виждаш малка надежда и опитваш да го склониш да ти 

повярва. Накратко му описваш премеждията си в Робия, като премълчаваш 

всичко, което би могло да издаде, че си от друга планета. На моменти 

забелязваш, че започва да се съмнява в правилността на решението си, но 

когато завършваш разказа си, той отново ти отказва. 

- Как бих могъл да преценя дали това, което ми разказа, е истина? - пита 

той. - Ти добре си служиш със словото и почти успя да замаеш главата ми, 

но така правеше и Сенус. Меденият му език дълго ме заблуждаваше. 

Решението ми остава непроменено. 

Ето, че забавянето беше напразно. Напускаш двореца с наведена глава. Не 

ти остава нищо друго, освен да напуснеш града. Премини на 215. 

 

 

414 
Отначало успяваш да се задържиш над водата, но постепенно умората си 

казва думата. Бързото течение изцежда силите ти и често те потапя. Най-

сетне мускулите ти отказват и реката те повлича към океана. Нямаш сили 

да се противопоставиш на това. Все по-често гълташ вода и се задушаваш. 

Съзнанието те напуска и увеличаваш броя на удавилите се в тази мощна 

река с още един. Премини на 66. 

 

 

415 
- Отговори правилно и заслужи да научиш за Блатника - казва мъдрецът. - 

Той живее по пътя между Аркол и Огра. Там има едно красиво местенце - 



три високи канари, обградили самотно дърво. Точно зад тях е колибата на 

Блатника. Той познава добре блатата и ще те преведе до Бързата река. 

Премини на 178. 

 

 

416 
- Та това е невъзможно! - възкликваш ти. - Ако махна колоната, колибата 

ще се разпадне и пръчките ще се посипят по главата ми. 

- Значи все пак не си толкова безмозъчен - казва със задоволство старецът, 

- заслужи си свободата, а ето и обещаните ти десет жълтура. 

Незнайно откъде в ръката му се появява кесия с пари и той ти я подава. 

Докато се осъзнаеш, къщата изчезва и ти оставаш сам. Ето, че още едно 

премеждие беше преодоляно успешно. Скоро можеш да стигнеш до 

Керион. Премини на 20. 

 

 

417 
Приближаваш се до хижата и надникваш през малко прозорче. 

Обзавеждането е по-скоро бедно, а на леглото спи рибарят. Влизаш вътре и 

скърцането на вратата го събужда. Той веднага скача на крака и трябва да 

го успокоиш. 

- Не се бой! Нищо няма да ти сторя - казваш му ти. - Ще те помоля за една 

услуга - откарай ме до отсрещния бряг. 

- Добре, но ще ми платиш два жълтура - отговаря той. 

Ако решиш да му платиш, отиди на 188. Ако нямаш толкова пари или 

не ти се дават, отиди на 141. 

 

 

418 
Вече имаш зад гърба си една тежка битка, тази с робота от Черната кула, и 

това те прави по-спокоен преди двубоя с Дракона. Докато той се 

приближава ти трябва да избереш по кой начин да преодолееш това 

препятствие. 

Ако знаеш името на Дракона, отиди на 99. 

Ако имаш противопожарен костюм, отиди на 144. 

Огнехвъргачка - отиди на 323. 

Газова бомба - отиди на 259. 

Убиваща кама - отиди на 175. 

Меч - отиди на 401. 

 

 
 



419 
Веднага се хвърляш в атака и постепенно клоните на дървото оредяват и от 

отсечените места потича гъст сок. Скоро противникът ти изсъхва и остава 

неподвижен. Така печелиш първата битка. Сега срещу теб се изправя 

маймуната. Физическата р]сила е невероятна. 

Маймуна сила – 13, енергия - 8 

Ако победиш, отиди на 281. Ако загубиш, отиди на 301. 

420 
В общи линии въпросът звучи така: Имаш обикновен часовник. Цифрите 

на циферблата му са изтрити и се виждат само двете стрелки. Държиш 

часовника вертикално срещу огледалото. Отражението в огледалото 

показва три часа и нула минути. Колко е часът в действителност? 

На пръв поглед въпросът не изглежда труден, но ще трябва да проявиш 

въображение. Три часа ти се струват най-вероятни. Избери един от тях. 

три часа и нула минути - отиди на 491. 

дванайсет часа и петнайсет минути - отиди на 353. 

девет часа и нула минути - отиди на 495. 

421 
Не можеш да оставиш момичето в ръцете на коварния старец. Трябва да я 

освободиш, каквото и да ти струва това. Разглеждаш начина, по който е 

закрепена веригата. На около метър над главата на девойката стърчи 

железен прът, през който е преметната тя. Двата р]края захващат оковите, 

пристегнали ръцете на красавицата. Ако решиш да отсечеш с меча си 

веригата, отиди на 385. Ако мислиш, че е по-добре да я откачиш от 

пръта, отиди на 410. 

422 
Улиците са пусти в късния час и стъпките на човека пред теб отекват в 

тишината. Полагаш големи усилия да стъпваш безшумно, но това много 

усложнява преследването. Изведнъж търговецът свива бързо зад един 

ъгъл. Ти си на двадесетина метра от него. Трябва да зарежеш 

предпазливостта, ако не искаш да ти се изплъзне. На бегом стигаш до 

ъгъла, но при това вдигаш много шум. Внимателно подаваш половината от 

главата си. От ръба на ъгловата къща, за да огледаш уличката, по която е 

свил търговецът. 

Посочи едно число от таблицата. 

Ако е от 2 до 6, отиди на 372. Ако е от 7 до 12, отиди на 480. 



423 
Буташ вратичката и светлината бавно навлиза в къщата. Всичко тук е 

потънало в прах и паяжини. Дъсченият под зловещо скърца под краката ти. 

Слънчевият лъч осветява малка купчина жълтури и продължава своя бяг 

към отсрещната стена. От тъмнината изплуват чифт прекрасни нозе, 

принадлежащи на чудно красива девойка. Светлината озарява нежното р]

лице, белязано от страдания. Едва сега виждаш, че ръцете и са завързани с 

верига над главата. Погледът р]е впит в теб. В него прочиташ безмълвен 
зов за помощ. Едва ли има мъж, който би устоял на тази молба. С усилие 

потискаш желанието на сърцето и се обръщаш за съвет към разума. Ако 

съзреш в ситуацията някакъв капан и решиш да изпълниш точно 

поръката на стареца, отиди на 294. Ако решиш въпреки всичко да 

освободиш девойката, отиди на 421. 

424 
Три предмета си приличат - те са кръгли и кухи в средата. Това са 

короната, пръстенът и гривната. За разлика от тях медальонът има друга 

форма. Понякога кръгъл, но никога и кух. Колко просто! Премини на 48.  

425 
Сянката вижда, че си я забелязал и забавя атаката си. Срещу нея оръжията 

няма да ти п омогнат. Всичко ще се реши в ръкопашен бой. Оглеждаш 

внимателно п ротивника си. Видът му е ужасяващ. Къде са слабите му 

места? Къде трябва да го удариш, за да го заболи? Няма как да отговориш 

на тези въпроси. Етапът на п ървоначално п роучване завършва и сянката 

връхлита върху теб. 

Черна сянка сила:16,  енергия: 10 

Ако победиш, отиди на 311. Ако загубиш, отиди на 460. 

426 
- Разбира се, че студената вода е по-лека - отговаряш ти. - Нали ледът 

изплува над водата 

- Е, вярно е, че не знаеш къде вървиш, но поне можеш да мислиш. 

Свободен си! 

Езерото те изхвърля на брега.  

Премини на 448. 



 



427 
- Хайде, реши най-сетне - нетърпеливо го подканяш ти. 

- Не мога да ти доверя такава тайна - отсича той - Ако можех да дойда с 

теб и да се уверя, че наистина си приятел на Селкор, може би... Но трябва 

да съм в Таерима до вечерта. Ако ти кажа думата, ти би могъл да

изненадаш Селкор, а не съм сигурен дали не си слуга на Сенус. Шпионите 

му непрекъснато са наоколо. 

Явно ще трябва още да му обясняваш, докато разбере колко важно е да ти 

каже думата. Но ако имаш хапче за четене на мисли и решиш да го 

използваш, отиди на 110. Ако нямаш, отиди на 466. 

428 
Срещу теб застава здравеняк, стиснал брадвата с ръце. От кръста надолу е 

облечен в кожи, а на гърдите му виси медальон. Тълпата се нарежда в кръг 

около вас. 

Боецът на Таркин    сила - 19, енергия – 15 

Ако победиш, отиди на 225. Ако загубиш, отиди на 346. 

429 
Заплахите ти не успяват да пречупят Блатника. Докато говориш с него, той 

нито за момент не изпуска ножа, а доводите ти приема с явно недоверие. 

Най-сетне се отказваш да го убеждаваш и напускаш колибата. 

Премини на 212. 

430 
Най-сетне кралят остава насаме с водача на кервана и подслушваш следния 

разговор: 

Краля: „Всичко мина добре, нали?” 

Водача: „Не срещнахме никакви трудности. Селкор беше доволен от 

докарания му камък.” 

Краля: „Спомена ли, че чака гости?” 

Водача: „Не е казвал такова нещо.” 

Краля:  „Думата беше вярна, нали?” 

Водача:  „Както винаги.” 

Краля: „Добре. А сега върви да си починеш.” 

С това разговорът приключва. Планът ти беше чудесен, но ти липсваше 

късмет. 

Ако имаш шперц, и решиш да го използваш, отиди на 383. 

Ако нямаш, отиди на 315. 



431 
Тъй като мечът е традиционно оръжие за жителите на Робия решават, че 

избирайки брадвата ще си осигуриш малко предимство. Трябва да си 

изградиш тактика за предстоящия бой. 

Ако решиш да вземеш щит и да заложиш на защитата, отиди на 428. 

Ако според теб нападението е най-добрата защита и решиш да държиш 

брадвата с две ръце, отиди на 363. 

432 
- Как бих могъл да мина по моста 

над Бързата река без да ме залови 

стражата? - питаш ти. 

- Виж тази карта - казва мъдрецът. - 

На нея са обозначени всички 

разстояния, които ще ти бъдат 

нужни, ако решиш да търсиш 

отговора по математически път. Но 

можеш да го намериш и по-лесно, 

ако помислиш логично. Кажи ми по 

кой път ще минеш за да извървиш 

разстоянието от А до Б за най-малко време, ако знаеш, че по пясъка се 

движиш два пъти по- бавно, отколкото по ливадата. 

Път 1 е най-къс. Ако избереш него, отиди на 451. 

Път 2 е със средна дължина. Ако предпочетеш него, отиди на 58. 

Път 3 е най-дълъг и ако решиш, че по него би стигнал най-бързо, 

отиди на 136. 

433 
Падналият мрак те принуждава да нощуваш в Аркол. Намираш местната 

странноприемница без особени трудности. Външният р]вид е неугледен, но 

вътрешното р ]обзавеждане буди възхищение дори у теб, свикналия с лукса 

в галактическите курорти. Всички тавани са покрити с изкусни 

дърворезби, а килимите по подовете радват окото с пъстрите си шарки. 

Именно такава обстановка ти е нужна, за да можеш на спокойствие да 

прецениш случилото се през изминалия ден и да отпочинеш. 

Ако имаш пари, отиди на 452. 

Ако нямаш, отиди на 375. 



434 
Срещу теб застава гол до кръста здравеняк. Мускулатурата му е 

впечатляваща. Дългите му коси се спускат по гърба му, а на гърдите виси 

медальон. Тълпата надава окуражаващи викове и той те атакува. 

Боецът на Таркин   Сила - 14, енергия - 11 

Ако победиш, отиди на 123. Ако загубиш, отиди на 285. 

435 
Решението взимаш мигновено. Струва ти се важно да не допускаш да 

излезе на улицата и за да предотвратиш това, си заслужава да поемеш 

риска на скока. Още повече при твоята отлична физическа подготовка. 

Разтваряш дървените капаци, които препречват пътя ти и скачаш. 

Височината е около четири метра и не представлява трудност за теб. 

Затичваш се към вратата и стигаш до нея в мига, когато съдържателят я 

отваря. Критичен момент! Ако успее да извика и да привлече вниманието 

на тълпата, с теб е свършено. За съжаление ти не можеш да направиш 

нищо - точно сега страшно се нуждаеш от късмет в голяма доза. 

Посочи едно число от таблицата. 

Ако е от 2 до 5, отиди на 61. 

Ако е от 6 до 12, отиди на 148. 

436 
Обгръщаш колоната с две ръце и напрягаш мускули. С доста труд успяваш 

да я измъкнеш милиметър по милиметър от земята. Огромната р]тежест те 

кара да я изпуснеш и в този момент всичко рухва. Едва ли можеш да 

направиш по-голяма глупост - да махнеш това, на което се крепи колибата. 

Конструкцията се разпада и пръчките се посипват върху главата ти. Губиш 

съзнание. Премини на 66. 

437 
- Искам да премина през прохода на Дракона - казваш ти. 

- Виж тази рисунка - казва един от мъдреците и ти подава малко листче. - 

Коя от двете площи е по- голяма? 

Ако решиш, че бялата е по-

голяма, отиди на 44. Ако двете 

площи ти се струват равни, отиди 

на 176. Ако решиш, че черната е 

по-голяма, отиди на 266. 



438 
Съдържателят има малка преднина, но за теб е важно да не излезе на 

улицата. Изваждаш камата и внимателно избираш позицията си така, че да 

държиш вратата под прицел. Жертвата ти все още слиза по стълбата. 

Спокоен си, защото знаеш, че никой не би могъл да се изплъзне от това 

оръжие. Цяло щастие е, че си се сетил да го вземеш. 

Всичко става така, както ти би искал да бъде. Острието се забива в гърба 

на беглеца и смъртоносната течност се разлива в кръвта му. Силите му 

стигат да допълзи до вратата, но ръцете му не успяват да я отворят. За 

щастие в предверието няма гости и успяваш незабелязано да пренесеш 

тялото му в твоята стая. Вече е късно и отсъствието му няма да бъде 

открито. Едва на сутринта ще се вдигне врява, но тогава ти ще си вече в 

Кралството. А за тази вечер ще трябва да изтърпиш компанията на един 

труп. Това ти отнема една точка енергия. 

Нощта минава без други премеждия и рано на другата сутрин вече си готов 

да се отправиш към моста. Премини на 390. 

439 
Едва ли това, което е чудно за старецът, би те заинтересвуало, а и Перст е 

встрани от пътя ти. Страхът от варварите те кара да побързаш да напуснеш 

града. Премини на 10. 

440 
Минава повече от час преди вратата да се отвори. Вече почваш да мислиш, 

че решението ти е било погрешно, когато търговецът се появява пред 

очите ти. Междувременно тъмнината е завладяла града и това ще усложни 

преследването. Ако имаш проследяващо устройство и решиш да го 
използваш, отиди на 279. В противен случай ще трябва да се довериш на 
късмета си. Не би могъл да нападнеш търговеца веднага, защото стражата 

обикаля по уличките около двореца и е възможно да те изненада, докато се 

опитваш да изкопчиш сведения от него. Затова трябва да го проследиш. 

Отиди на 422. 

441 
Изскачаш от избата. Предверието на странноприемницата е пълно с 

варвари, двама от които са коленичили до съдържателя. Останалите се 

нахвърлят срещу теб с извадени мечове. Съпротивата е безсмислена и ти се 

предаваш. Докато те водят към казармата се заслушваш в разговорите им и 

разбираш, че залавянето ти е станало съвсем случайно. Варварите са 



нахлули в странноприемницата, за да изпият няколко чаши асна, но 

съдържателят е отказал да ги почерпи и с това ги е разгневил. Теб те 

мислят за слуга, но знаеш, че не след дълго ще разберат кой си. Трябва да 

избягаш, въпреки че ръцете ти са вързани. Изчакваш пазачите ти да се 

разсеят и хукваш наслуки по уличките на Аркол. Един от варварите хвърля 

боздугана си по теб и те улучва в главата. Моментално губиш съзнание. 

Премини на 66. 

 

 
442 

Тонвер също забелязва опасността и напряга всички сили. Нямаш друг 

изход, освен да го последваш. Вече навлизате в опасния участък и 

надеждата ти, за преграждане на пътя, изчезва. Опасността от падане на 

тавана, обаче, остава. Чуваш как зад теб се срутва част от конструкцията и 

това те кара максимално да увеличиш темпото. Тонвер е вече в 

безопасност, а на теб ти остават само два-три метра, когато опорите на 

дървеното скеле поддават и то пропада. Правиш последен, отчаян скок, но 

една греда се стоварва върху гръбнака ти, докато си във въздуха. Болката е 

ужасна и пред очите ти се спуска мрак. Изпадаш в безсъзнание.  

Премини на 66. 

 

 

443 
За щастие ударът не е фатален и след малко човекът идва на себе си. 

Толкова е уплашен, че отговаря на всички твои въпроси. Когато излизал от 

града забелязал, че около вратата са струпани много варвари и понеже 

познавал един от тях, го попитал какво се е случило. Онзи му казал, че 

очакват да пристигне един рицар, който трябва да бъде заловен. Ако си 

облечен в селски дрехи, би могъл да минеш незабелязан през вратата. 

Веднага измисляш как да се справиш с положението. Обличаш неговите 

дрехи, полагайки доста труд да покриеш съоръженията си под тях. След 

това го завързваш и с мълниеносен удар в слепоочието го приспиваш. 

Оставяш го край пътя. Вече се смрачава и едва ли някой ще го отвърже 

днес, а утре ще си вън от опасност. Продължаваш пътя си. Премини на 

196. 
 

444 
Коридорът е застлан с мек килим, който ще заглуши шума от стъпките ти. 

Изчакваш пазача да се обърне с гръб към теб и тръгваш към него с меч в 

ръка, като внимаваш да не вдигнеш шум. Остава ти само един метър, 

когато той се обръща и те вижда. Реакцията му е светкавична - боздуганът, 



който държи в ръце, полита към главата ти. Дали ще съумееш да избегнеш 

този удар? 

Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 6, отиди на 254. Ако е от 7 до 12, отиди на 118. 

 

 
445 

По пътя разбираш от пазачите си, че ако искаш да се измъкнеш жив от 

Огра, ще трябва да спечелиш две тежки битки. Състезанията се 

провеждали веднъж на пет години и в тях участвали четирима противници. 

Те се биели двама по двама и после победителите се срещали помежду си. 

Оцелелият получавал награда, но по-важното било, че запазвал живота си. 

На огромната арена са поставени четири клетки. В първата е засадено 

дърво. Втората удържа на яростта на огромна твар, покрита с къса козина и 

досущ напомняща маймуна. Във третата клетка неподвижно стои 

гигантска жаба. Това са тримата ти съперници, които жителите на Огра са 

заловили. Четвъртата клетка е за теб и ти оставаш там, докато се тегли 

жребият. 

Посочи едно число от таблицата. 

Ако е от 2 до 4, отиди на 337. 

Ако е от 5 до 8, отиди на 81. 

Ако е от 9 до 12, отиди на 358. 

 

 
446 

Избирайки меча, разчиташ на уроците по фехтовка, в които си научил 

много коварни удари. Сега трябва да изградиш тактиката за предстоящия 

бой. Би могъл да се откажеш от щит и да хванеш меча с две ръце. Ако това 

е решението ти, отиди на 59. Ако решиш, че с щит ще ти бъде по-лесно 

да отбиваш атаките на противника, а ударите ще нанасяш с една ръка, 

отиди на 191. 

 

447 
Това се казва нещастие - трудът, който положи, за да се добереш до 

ключовата дума, се оказа напразен. Селкор е сменил въпроса веднага след 

излизането на кервана. 

Премини на 348. 

 
448 

Водата те е пренесла до брега без да те мокри. Наистина излизаш сух от 

водата, но това премеждие трябва да ти подскаже, че планетата крие много 



тайни. Занапред ще ти е нужно да обмисляш всяка своя постъпка, като се 

съобразяваш с възможността от изненади. 

Премини на 112. 

449 
- Искам да знам какво ми кроят в Керион - казваш ти. 

- Виж тази рисунка - казва мъдрецът. - Помисли добре и ми кажи кой от 

двата пътя е по-къс: от А до Б или 

от А до В. Можеш да приложиш 

знанията си по математика или да 

се довериш на окомера. 

Ако решиш, че АБ е по-дълъг от 

АВ. отиди на 250. Ако мислиш, че 

АБ е равен на АВ, отиди на 146. 

Ако сметнеш, че АБ е по-къс от 

АВ, отиди на 380. 

450 
Дълго време успяваш да избягваш стрелкащия се език, но умората прави 

краката ти бавни и той се увива около теб. Жабата отваря уста и те 

придърпва в нея. Стомашните р]сокове те задушават и губиш съзнание. 

Дори не усещаш как при допир с бронята ти животното се отказва от теб и 

погнусено те изплюва. Премини на 66. 

451 
- Разбира се, че най-бързо ще стигна по най-късия път - казваш ти. 

- А може би трябваше да помислиш - започва мъдрецът, - че в този случай 

пътят през пясъка става много дълъг и малката ти скорост ще те забави. 

Отсега знай. че не винаги очевидното е правилно и понякога окото лъже. 

Ако все още държиш да минеш по моста, ще трябва сам да откриеш начин 

за това. Мини на 327. 

452 
Плащаш три жълтури и се настаняваш. Избираш стая на втория етаж, за да 

не може някой да се промъкне през прозореца, а вратата барикадираш с 

второто легло. Поставяш меча така, че да ти е под ръка и чак тогава лягаш. 

Настойчиво чукане на вратата те сепва. Оказва се, че съдържателят е 

попрекалил с асна и те кани и ти да я опиташ.  

Ако приемеш, отиди на 355. Ако откажеш, отиди на 412. 



453 
Запращаш газовата бомба точно в средата на пътеката, оформена от 

стражата. Действието р]е моментално. Газът бързо прониква в дихателните 
органи на воините и те се строполяват на земята в отчаяни гърчове. Едва 

сега забелязваш, че пълзи и към теб. Само след секунда ще те обвие в 

смъртоносната си прегръдка.. 

Ако имаш противогаз, отиди на 204. Ако нямаш, отиди на 22. 

454 
Едва ли някога би повярвал, че толкова важна информация би могла да 

изтече по невнимание. Дори и да не те лъже някой нарочно му е подал това 

сведение за да те вкара в капан. А видът му е наистина окаян и по всяка 

вероятност нуждата от пари го принуждава да те залъгва. Оставяш му 

едната жълтура и продължаваш към Керион. Премини на 196. 

455 
Дълго време се потиш над този въпрос безуспешно. Смисълът му остава 

неразгадаем за теб. Най-сетне предоставяш избора на случайността. 

- Бих предпочел черното - отговаряш ти. 

Премини на 132. 

456 
Не ти остава нищо друго, освен да се върнеш в стаята си. Пропиля 

половината от нощта без никакъв успех. Останалата половина използваш 

за сън, но времето е твърде малко, за да си починеш истински. На сутринта 

благодариш на краля за гостоприемството и напускаш двореца.  

Премини на 260. 

457 
Хвърляш димката и за секунди всичко потъва в гъста мъгла. Това обърква 

варварите и те се оттеглят, за да изчакат преминаването й. Едва ли трябва 

да чакаш с тях. Засадата те убеждава, че врагът се е окопитил и се налага 

бързо да напуснеш Робия..Единственият начин за това остава минаването 

през прохода на Дракона. Премини на 11. 



458 
- Мисля, че бяха около стотина или малко повече - казваш ти. После 

добавяш за достоверност: - Продадох цялата си стока и затова бързам да 

взема нова. 

Изведнъж на устните на Тонвер изгрява зловеща усмивка и той прави знак 

на стражите да те заобиколят. 

- Току-що се издаде, шпионино! - каза той с леден глас. - Нито един 

истински търговец не би признал публично, че мами клиентите си, освен 

ако не е сред близки хора. Но какъв близък съм ти аз? От самото начало 

нещо в теб не ми харесваше и ето, че излязох прав. Ти си човекът, който 

Сенус търси под дърво и камък. Заловете го! 

Последните думи са отправени към стражите и те се нахвърлят върху теб. 

Не успяваш дори да извадиш меча си. Силен удар в тила те кара да 

загубиш съзнание. Премини на 66. 

 

 

459 
Напредваш внимателно през долината, оглеждайки се във всички посоки. 

Важно е ти пръв да усетиш звяра, за да можеш да се подготвиш за битката. 

Откритата местност ти дава добра видимост, но знаеш, че трудното ще 

дойде в планината. Посочи едно число от таблицата.  

Ако е от 2 до 5, отиди на 313. Ако е от 6 до 12, отиди на 119. 

 

 

460 
За човек, който наблюдава отстрани, гледката би била смешна. Сякаш 

играеш някакъв странен танц с любимата си играчка. Сянката наистина 

прилича на плюшено мече отдалече, но видяна отблизо е по-страшна от 

смъртта. 

Тя се е вкопчила в гърлото ти в явен стремеж да те задуши. Едната ти ръка 

отблъсква тези опити, а с другата нанасяш хаотични удари в черната, 

лепкава маса. Дълго време продължава тази безмълвна борба без сянката 

да прояви признаци на умора. Колкото до теб, силите ти са на изчерпване. 

Нулевата ефективност на ударите ти допълнително те обезверява. Нито за 

момент сянката не отслабва хватката си и най-сетне всичко свършва. 

Мускулите ти отказват да изпълняват нарежданията на мозъка и безволево 

се отпускат до тялото. Все по-трудно си поемаш въздух и загубваш 

съзнание от недостига на кислород. Премини на 66. 

 

 

 

 



461 
- Кажи ми, старче, какво видя в Перст - питаш ти. 

- Чуден град е Перст - обиталището на мъдреците. Там всеки може да 

намери отговора на вълнуващите го въпроси. Ти също, ако освен 

очевидната си сила притежаваш и остър ум. Мъдреците никому нищо не 

дават даром. 

Ако тръгнеш към Перст, отиди на 174. Ако решиш, че не си заслужава 

да се отклоняваш от пътя заради неясните приказки на един старец, 

отиди на 10. 

462 
- Праща ме Кером - казваш ти. - Бих искал да ме преведеш през 

Драконовата планина. 

- Влизай! - отново казва гласът. - Не мога да ти откажа щом те е изпратил 

моят спасител. Само почакай да се приготвя. 

Иска ти се да разбереш какво е направил Кером за Водача, но когато го 

запитваш, той неохотно повтаря: „Спаси ми живота. Това е всичко.” Най-

сетне потегляте за среща с Дракона. Премини на 17. 

463 
- Според мен в студено време Черната кула е по-висока - неуверено 

отговаряш ти. 

- А според мен това беше изстрел в тъмнината. - Недоволно поклаща глава 

гарванът. - Трябваше да помислиш, вместо да разчиташ на случайността. 

Занапред знай, че топлината увеличава размерите на предметите, а студът 

ги свива. Това нарастване или намаляване е много малко и трудно може да 

се види с просто око, но все пак съществува. Премини на 185. 

464 
Писъкът на индикатора сигнализира за близостта на варварите. 

Поздравяваш се, че навремето си се сетил да вземеш това полезно 

устройство, защото местността е удобна за устройване на засада и 

вражеската група без съмнение очаква да влезеш в обсега на стрелите им. 

Сега подлостта им е разкрита и ти трябва да решиш какво да правиш. Ако 

се върнеш към прохода и тръгнеш през него, отиди на 11. Ако не ти се 

иска да се отказваш от плана си само заради група варвари, които би 

могъл да победиш с лекота, използвайки мощното си въоръжение, 

отиди на 234. 



465 
Сега трябва да проявиш точна преценка. 

- Да видим дали ще се справиш - казва гарванът. - Имаш четири предмета: 

корона, пръстен, медальон и гривна. Три от тях си приличат по нещо. 

Четвъртият е излишен. Кой е той? 

Трябва да откриеш връзка между три от предметите. Ако решиш, че 

излишен е: 

 

Пръстенът - отиди на 83. 

Короната - отиди на 328. 

Медальон - отиди на 424. 

Гривната - отиди на 241. 

 

 

  

 
 466 

Продължаваш разговора, като се опитваш да промениш решението на 

водача. Дори прибягваш до заплахи, но той не се впечатлява особено и 

остава непреклонен. Явно сам ще трябва да се справиш с Вратата. Оставяш 

кервана и скоро стигаш до подстъпите към Лименор. Премини на 366. 

 

 
467 

Този смях те преследва през целия път до Керион. Бодростта ти изчезва и 

губиш една точка енергия в терзания. Измъченото лице на девойката още е 

пред очите ти, а безмълвният укор в погледа й, когато разбра, че я 

изоставяш, дълго ще те преследва. Не помага успокоението, че съдбата на 

мисията ти е по-важна от клетото момиче. Изпълнен с угризения стигаш до 

Керион, където най-сетне успяваш да се концентрираш преди последното 

препятствие по твоя път към Лименор. Премини на 20. 

 

468 
Тук се крие някаква тайна и считаш, че е по-добре да не се впускаш в 

излишни разправии. Нахалникът сигурно е от онези герои, които много 

говорят, но никога не пристъпват към действие. 

- За сблъсъка вина носим и двамата - казваш ти. - Нека забравим станалото 

и всеки да си върви по пътя. 

- По дяволите! - избухва отново човекът. - Не мога да допусна всяка жалка 

отрепка да ме побутва накъдето си иска. Не се опитвай да се измъкнеш, 

жалки страхливецо. Щом не искаш да се извиниш, ще трябва да те накажа. 



Положението става все по-лошо. Явно няма да уредите спора тихомълком. 

Ако решиш, че е настъпил моментът да покажеш силата на удара си, 

отиди на 218. Можеш да се опиташ да го победиш с неговото оръжие - 

обидите. Ако предпочетеш този вариант, отиди на 56. 

469 
Едва ли има по-добро оръжие от газовата бомба, когато трябва да 

унищожиш многоброен противник, събран на едно място. Хвърляш 

бомбата до бараката. Газът бързо се разпространява и прониква вътре през 

пролуките. Стоящите на пост също са поразени от действието му. Едва 

сега забелязваш, че пълзи и към теб. След не повече от няколко секунди ще 

те обвие в смъртоносната си прегръдка. 

Ако имаш противогаз, отиди на 161. Ако нямаш, отиди на 22. 

470 
- Знаех си, че това ще избереш - казва недоволно старчето. - Ето нещо за 

юнак като теб. 

Изведнъж п ред теб се п оявява странна дървена колиба. Височината р]е 

около пет метра, а пръчките, от които е изградена, са с дебелина десет 

сантиметра. Цялата конструкция се крепи на дебела колона, забита в 

центъра на колибата. 

- Как мислиш - дали ще се справиш? - пита той. - Трябва да извадиш 

колоната от земята. 

Ако отговориш: „Разбира се, че ще я извадя”, отиди на 436. 

Ако мислиш, че решението на тази задача е невъзможно, отиди на 416. 

471 
Противникът ти е мускулест мъжага с дълги, черни коси, които се спускат 

по гърба му. От кръста надолу е облечен в кожи, а на гърдите му виси 

медальон. Тълпата, която ви е оградила, бурно го окуражава. 

Боецът на Таркин   сила - 14, енергия - 11 

Ако победи, отиди на 123. 

Ако загубиш, отиди на 285. 

472 
Когато излизат резултатите от теста се оказва, че имаш слаб резултат. 

Избран е друг за суперагент, а ти ще трябва да си потърсиш някаква 

работа. Жалко, че всичко беше толкова кратко. Спарки е човекът, който 



отговаря за операцията. Съобщавайки ти, че не си издържал теста, той 

добавя: 

- Не се разочаровай! Животът е пред теб. Не стана суперагент, но имаш 

отлични данни за други, не по-малко интересни, професии. А от време на 

време се отбивай на партия шах. Може пак да изникне някое изпитание. 

Не искаш да приемеш, че Спарки е прав, че от теб няма да стане 

суперагент. Не ти се мисли за друга работа. Решаваш да се отбиеш в Ером. 

Може би някой друг Отдел ще оцени безспорния си талант! 

473 
Не вярваш, че може случайно да е научил нещо, което да е важно за теб. 

Дори врагът да готви клопка, едва ли информацията за нея може да изтече 

по такъв начин. Даряваш селянина със снизходителна усмивка и продължаваш 

към Керион. Премини на 196. 

474 
Изминаваш няколко метра и заставаш пред втора решетка, която веднага 

се вдига. Стражата наистина не ти обръща никакво внимание. Поемаш по 

главната улица и скоро се сливаш с тълпата на площада 

Ако знаеш паролата и искаш час по-скоро да преминеш моста, отиди 

на 21. Ако тепърва трябва да откриеш начин да научиш паролата и 

решиш да се поогледаш из града, отиди на 41. 

475 
Мечът, щитът и боздуганът са наистина оръжия - те трудно намират 

приложение в мирния живот подходящи са само за воини. За разлика от тях 

секирата е универсална - тя е от полза и за селянина и за войника. Хубава 

логика, но... за съжаление невярна. Премини на 132. 

476 
Докато обмисляш плана за нападението, се сещаш че би могъл да атакуваш 

направо охраната на моста. Вярно е, че тя е по-голяма от тази около 

двореца, но пък нищо не ти гарантира, че планът с взимането на Тонвер за 

заложник ще излезе по-сполучлив. Трябва внимателно да изследваш двете 

възможности и за това се отправяш към моста. 

Охраната седи в бараката от лявата страна на моста. Не можеш да 

разбереш колко човека има вътре, Отвън са четирима, но разстоянието,  

което трябва да прекосиш, за да се добереш до тях е голямо и останалите  



 



ще имат време да излязат. Нищо повече не успяваш да научиш. Време е да 

вземеш решение.  

Ако решиш, че нападението срещу двореца би имало по-голям шанс и 

заложиш на него, отиди на 272 

Ако решиш да нападнеш стражата на моста избери с какво оръжие: 

Огнехвъргачка - отиди на 157. 

Газова бомба - отиди на 469. 

Димка - отиди на 360. 

Меч - отиди на 206. 

Ако нито една от изброените възможности не те задоволяват, отиди на 

80. 

477 
Опасенията ти са напразни. Минаваш моста без никой да се опита да те спре. 

Когато се отдалечаваш на безопасно разстояние от Керион, освобождаваш 

Тонвер. Охраната от страната на Кралството те пропуска без въпроси. Като 

че ли успя да се добереш до Лименор. Опасностите останаха назад, а пред 

теб са приятелски земи. Премини на 5. 

478 
- Естествено е, че по-високият съд ще побере повече вода - отговаряш ти. 

- Трябваше да помислиш повече - казва мъдрецът. - Подведе се по очите 

си, а понякога те заблуждават разума. Нивото на водата на съда и в чучура 

трябва да бъде еднакво. Колкото и вода да наливаме в по-високия съд, тя 

ще стига само до чучура и след това ще прелива. В крайна сметка и двата 

съда побират едно и също количество. Ако искаш да знаеш какво 

вълшебство се крие в Таркин, ще трябва сам да провериш. 

Премини на 327. 

479 
- Мисля, че решението ми е правилно - започва той. - Сърцето ме съветва 

да не казвам ключовата дума на непознат, дори и да се представя за 

приятел. Така и ще постъпя, но не съм убеден, че си враг. Затова ти 

предлагам гостоприемството си за тази нощ. Навън падна мрак, а не искам 

да оставя госта си без подслон за нощта. Но ако решиш да продължиш 

пътя си, няма да те спирам. Сам реши. 

Ако сметнеш, че е по-добре да се възползваш от гостоприемството му, 

отиди на 364. Ако решиш, че и без това си се забавил твърде много и 

отклониш поканата на краля, отиди на 413. 



480 
Явно търговците от Кралството често биват ограбвани в Керион. Още щом 

чува стъпките ти, търговецът си плюе на петите и изчезва в тъмнината. 

Ето, че и този последен лесен начин да се добереш до паролата става 

невъзможен. Връщаш се към двореца. Сега единственият ти шанс е да се 

промъкнеш в покоите на Тонвер и сам да научиш паролата.  

Премини на 65. 

481 
Отляво на вратата има бутон, на който пише: „Натисни, ако искаш да 

влезеш”. Изпълняваш указанието и автоматиката се задейства. 

- Преди да влезеш, трябва да отговориш на въпрос – разнася се глас по 

високоговорителите, вградени във вратата. – Кажи ми отговора на 

загадката на древния сфинкс. 

- Човек - уверено отговаряш ти.  

- Отговорът е приет - осведомява те автоматиката. 

Вратата се разтваря и ти смело прекрачваш прага й. Премини на 500. 

482 
Трудно се ориентираш в този въпрос. Най-сетне се доверяваш на 

случайността и избираш посока. Премини на 406. 

483 
- Не успя и този път - безстрастно заключава гарванът. - Нещо куца в 

пространственото ти въображение. Време е да мобилизираш всичките си 

сили. Това е последният ти шанс да излезеш от Перст. Не бързай с 

отговора, за да не се ядосваш после напразно. Чуй сега третия ми въпрос. 

Сигурно знаеш за високата Черна кула в подножието на Снежната 

планина. Тя е направена изцяло от желязо. Кажи ми кога според теб тя е 

по-висока - през летните горещини или през зимните студове? 

Ако решиш, че кулата е по-висока през лятото, отиди на 411. 

Ако мислиш, че температурните колебания няма да се отразят на 

кулата и височината е]ще бъде постоянна, отиди на 283. 

Ако сметнеш, че студът ще я направи по-дълга, отиди на 463. 

484 
Огледалото обръща образа. Знаейки това откриваш че отражението 

избързва с цели тридесет минути. Избираш шест без петнадесет.  

Премини на 333 



485 
Предишният въпрос те излъга, но сега се концентрираш максимално. 

Няколко пъти преброяваш паветата и те винаги излизат 48 на брой. Така се 

уверяваш, че не си сбъркал. Премини на 208. 

 

486 
Копието е много по-мощно от камата. Острието му пробива броня, докато 

камата отскача от нея. 

- Копието ще се забие по-дълбоко - уверено казваш ти. 

Премини на 132. 

 

487 
Веднага съзираш уловката. Само слепец би взел повече от един медальон. 

Та те са пред очите ти, а не в затворена кутия. 

Премини на 208. 

 

488 
Знаеш, че огледалото обръща образа, но трудно различаваш голямата 

стрелка от малката. Избираш девет и двадесет и осем. 

Премини на 406. 

 

489 
Въпросът се оказва доста труден за теб. Дълго време търсиш някаква 

логика в него и най-после се спираш на точните везни. Струва ти се 

невъзможно да претеглиш нещо с неточен уред. Този отговор не е много 

обоснован, но ти изглежда правилен. Премини на 387. 

 

 

490 
Трудно ти е да се ориентираш в този въпрос. Най- сетне се доверяваш на 

случайността и избираш на посоки. 

Премини на 406. 

 

491 
Затваряш очи и се опитваш да си представиш ситуацията. Дълго време 

мъчиш въображението си и най-сетне решаваш, че няма разлика между 

отражението и действителния образ. Премини на 406. 

 

 
 



492 
- Трябва да слушаш внимателно съдържанието на въпроса - назидателно 

казва гарванът. - Ключовата дума е „виждаш” . Тя трябва да ти подскаже, 

че съдържанието на кутията е пред очите ти. Тогава лесно би могъл да 

посегнеш към някой от златните медальони и да го вземеш. Уловката 

свърши своята работа. Да видим 

как ще се справиш с втория ми 

въпрос. Виждаш ли онази 

купчина павета? Огледай я 

внимателно и ми кажи колко са 

на брой. 

Трябва да избереш между 

следните варианти: 

44 павета - отиди на 499. 

48 павета - отиди на 485.  

50 павета - отиди на 321. 
 

 

 

493 
Отлично знаеш, че бялото отразява слънчевите лъчи и задържа само малка 

част от топлината им. А точно това е необходимо в пустинята. 

- Бих се облякъл в бяло – уверено отговаряш ти. 

Премини на 48. 

 

 

494 
- Не това е верният отговор - казва мъдрецът - Помисли само! Ако богът на 

истината е в средата той не би отговорил така на въпроса. Ще трябва да 

намериш друг начин да преминеш през прохода. 

Премини на 327. 

 

 

495 
Огледалото прави от лявото дясно и обратното. Знаейки този факт, 

избираш третия вариант. Премини на 333. 

 

 

496 
Знаейки, че огледалото прави от лявото дясно и обратното, се спираш на 

третия вариант. Часът е четири и двадесет. Премини на 333. 

 



497 
Това е стара математическа задача, която ти е позната. Разбира се, че 

трябва да вземеш три медальона. Премини на 492. 

498 
Решаваш, че няма разлика между огледалния и действителния образ и 

избираш шест и петнадесет. Премини на 406. 

499 
Преброяваш внимателно паветата няколко пъти и те винаги излизат 44 на 

брой. Уверен си, че това е правилният отговор. Премини на 483. 

500 
Пред теб е платото на Лименор. Няма и следа от заводите за мерита. 

Погледът ти се спира върху самотна едноетажна постройка. До нея е 

паркиран сребристосив планер. Вратата се отваря с приближаването ти. 

Вътре има само една стая. В центъра й, в широко кресло, удобно се е 

разположил млад мъж. Виждайки объркването ти, той започва пръв. 

- Хайде, приятелю, отпусни се. Ти се справи. Почини, докато дойде сигнал, 

че и по другите полигони изпитът е свършил. Тогава ще се отправим към 

Отдела, където ще получиш отговор на всичките си въпроси. 

Едва след четири часа гривната на ръката му започва да пищи и двамата се 

качвате в планера, който ви отвежда до сградата на „Галактическа 

сигурност”. Асансьорът ви сваля в сърцевината р ]и по плетеница от 

коридори стигате до обширно помещение Цялата му мебелировка се 

състои от едно кресло и три наредени срещу него стола. В креслото се е 

отпуснал шефът на Отдела, а два от столовете са заети от младежи на 

твоята възраст. По всичко личи че третият е за теб. Шефът изчаква да се 

настаниш и започва: 

- Сигурно вече сте се досетили, че преживяните от вас приключения са 

част от програмата на „Галактическа сигурност” за набиране на нови 

кадри. Радостен съм да ви съобщя, че успешно преодоляхте първата част 

от изпита. Сега идва ред на теста, който ще определи кой от вас ще 

постъпи на работа в нашата служба. За съжаление мястото е само едно, 

затова ще вземем най-добрия. А сега попълнете тези формуляри. 

Получаваш лист с няколко въпроса. Срещу всеки от тях е показано при 

какъв отговор колко точки получаваш. 



ВЪПРОС ДА НЕ 

Имаш ли сред взетите в началото предмети транслатор? 2 0 

Използва ли електросмърт срещу робота? 2 0 

Използва ли трансформатор за храна срещу дракона? 1 0 

Използва ли хапче за четене на мисли или подслушвателно 
устройство срещу Тонвер? 

1 0 

Спечели ли вълшебната броня в Таркин? 1 0 

Научи ли нещо в Перст? 1 0 

Откри ли името на Дракона? 1 0 

Знаеше ли за съществуването на Блатника? 1 0 

Знаеше ли за съществуването на Водача? 1 0 

Спаси ли девойката от оковите пред Керион? 1 0 

Научи ли отговора на загадката на Сфинкса? 1 0 

 

 

Ако събереш по-малко от седем точки, отиди на 472. 

 

Предаваш листа и зачакваш резултата. След малко човекът, който е събрал 

формулярите ви, се връща и те моли да го последваш. Кръвта нахлува в 

главата ти. Толкова си развълнуван, че се съвземаш едва когато зад гърба 
ти се затваря врата. Озовал си се в малка стая. Пред теб е шефът на Отдела, 

седнал зад някаква модернистична мебел, явно изпълняваща функциите на 

бюро. Вляво от него е седнал Спарки. При влизането ти той скача и те 

прегръща. Думите му се редят като картечен откос. 
- Младежо, ти успя! Разбираш ли, успя! Направи го! Доказа, че не съм си 

губил напразно времето с теб. Да знаеш колко се зарадвах като разбрах, че 

си победил. 

- Спарки! - прекъсваш го ти. - Не е ли време някой да ми обясни какво 

става? 

В този момент се намесва човекът зад бюрото. 

- Момчето е право, Спарки. Остави го на мира за малко. - После се обръща 

към теб: - Наричат ме Сал и ръководя този отдел. Задачите, стоящи пред 

нас са трудни и интересни тъкмо за млад и амбициозен човек като теб. 

Сега си един от нас и е време да изпълняваш първата си бойна мисия. 

Спарки ще ти обясни всичко с подробности. Искрено ти желая успех! 

С това разговорът приключва. Двамата със Спарки излизате заедно от 

кабинета на Сал и ти веднага започваш да го разпитваш за предстоящото 

приключение. 

- Надявам се, че детската ти мечта е да станеш пират - казва той с ехидна 

усмивка. - Но дори и да не е било така. пак ще ти се наложи да наминеш 

към пиратската крепост Порт Роял. Едно малко пътешествие към времето, 

когато пиратството е процъфтявало в Карибско море. Йо-хо-хо! 
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