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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
Когато за първи път прочетох книга-игра, не ми хареса. Разправяше се за един юнак мечоносец, който имаше торба с вълшебства и щедро ги използваше срещу враговете си,
само за да угоди на каприза на някаква самодива за малко жива вода. Тогава си казах: "О-оо, я остави това на първолаците/"
Обаче после закъсах с парите и ми хрумна, че ако напиша такава книга, ще получа
хонорар. Мобилизирах една петнайсетгодишна пишеща машина и се заех с работа. След
три месеца вече обикалях издателствата с ръкописа. За сведение на начинаещите автори,
издателствата, готови да пуснат на пазара книга-игра, се броят на част от пръстите на
едната ръка. От много места получих отрицателни рецензии и сега съм щастлив да заявя
на всички тях, че сбъркаха за моята книга.
Е, "Изпитанието" не счупи рекорд в книгопродаването, но все пак успя да се нареди на
девето място в класацията за най-продавани книги на седмицата, а това е добро
постижение за книга-игра, като се има предвид, че шест от първите осем книги са любовни
романи. Виновникът за тази моя малка победа си ти, читателю, и аз мога само да ти кажа
едно голямо и искрено: БЛАГОДАРЯ!
Имам една мечта - да видя книга-игра начело в класацията за най-продавани книги, но не
мисля, че "Златният оракул" ще свърши тази работа, макар и да е добра книга. Просто
любовните романи се нуждаят от далеч по-сериозен противник, за да се почувстват
застрашени.
Ще го имат! Той идва скоро и с твоя помощ, с помощта на всички, които харесват
книгите-игри, ще постави розовите бозички на мястото им. Нарича се "ДЕМОНИТЕ в
N B A ” Можеш да намериш крaткa реклама за тази книга в края на "Златният оракул
Положих много усилия, за да направя четенето на "ДЕМОНИТЕ... "едно наистина
вълнуващо преживяване. Мисля, че се справих!
Според мен книгата-игра е двубой на мозъците на автора и читателя. Затова се стремя
да направя книгите си трудни, но общо взето, се отнасям почтено с теб. Не си позволявам
удари под пояса, като например да те убивам без да си сгрешил. Надявам се, че и ти не се
отклоняваш от правилата на играта. Поне не много!
С няколко думи ще ти кажа какво можеш да очакваш занапред от поредицата за
суперагента. Със сигурност битките, изискващи досадно дълги посочвания на числа или
хвърляния на зарче, ще изчезнат. За сметка на това ще се увеличава броят на логическите
избори, пред които ще те изправям. Това решение има две предимства. Първо, четенето
става по-лесно и второ, става по-интересно. Размърдва мозъка!
Мразя да посочвам число, за да разбера на кой епизод да отида. Един ден се замислих
дали това не може да става по-лесно и намерих решение, с което ще те изненадам в
"ДЕМОНИТЕ в NBA".
Знам, че на повечето читатели им омръзва непрекъснато да разлистват книгата
напред-назад. Имам нещо специално за тях! В "Златният оракул" и във всички следващи
книги от поредицата епизодите са подредени така, че четенето да става само с прелистване напред. Освен това преходите са малки, няма нищо от сорта "сега си на 3. отиди на
503".
Стремя се във всяка следваща книга да изненадам читателя, и то приятно. Ако успея,
значи съм си свършил добре работата. Например в "Изпитанието" има много логически
задачи, в "Златният оракул" съм подобрил подреждането на епизодите и начина за провеждането на битките, а в "Демоните..." битки изобщо няма. Обаче, "Демоните..." е найдоброто, което съм писал досега, уверявам те! А "Боговете на футбола", която идва под

номер четири в поредицата, ще бъде по-добра от "Демоните...". И така всяка следваща
книга ще бъде с нещо повече от предишната. Мисля, че това е, което заслужава
читателят за своята вярност към жанра.
Книгите-игри имат сериозен конкурент в лицето на телевизионните игри. Например,
фирмата "Сега" направи игра за NBA, която е около стотина пъти по-увлекателна от
"Демоните..." и аз пръв ще призная това. Обаче има един проблем с телевизионните игри и
той се крие в цената им. Тя е около двеста пъти по- висока от цената на "Демоните...". В
крайна сметка излиза, че моето предложение е два пъти по-добро от това на "Сега".
Разбира се, има хора, за които парите не са проблем и тях искрено бих посъветвал да се
ориентират светкавично към закупуването на телевизионна игра. А за всички останали ще
се погрижи поредицата за суперагента, която, отново напомням, е почти два пъти подобра от телевизионна игра. Както казва древната книга: "В началото беше словото... "
В заключение искам да ти кажа, че не бива да пропускаш книгите от поредицата за
суперагента, защото всяка от тях е написана с единствената цел да те забавлява и да ти
достави удоволствие, а също и да те научи на нещо. Убеден съм, че след прочитането на
"Демоните..." ще знаеш много по-вече за баскетбола. МоЖе би не ти се вярва, но защо
просто не опиташ?
Е, поговорихме си, а сега е време да поемеш своя път в света на пиратите!
ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ!
Майкъл Майндкрайм
P.S. И не забравяй, очаквам те в "Демоните..."!
КАКВО Е "КНИГА-ИГРА"?
В нормалните книги читателят е безмълвен зрител. Той има право да дочете историята
докрай или да я зареже, ако не я хареса, но не може да я промени. Колко пъти, четейки за
съдбата на някой герой, си казвал: "По дяволите, аз никога не бих направил такава глупост!"
или "Ех, защо не бях на неговото място?".
Сега слушай! Тъкмо книгите-игри ти дават възможност да станеш главен герой в
четената от теб книга и сам да определяш съдбата си! Книгата-игра те дарява с втори живот,
в който можеш да бъдеш пират, спортна звезда, детектив, космически колонизатор... О,
каквото поискаш!
Тази книга се състои от десет глави, които съдържат общо 550 епизода, но - внимание! те не бива да се четат последователно. Единственото сигурно нещо е, че ще започнеш
четенето от първи епизод на първа глава. Оттам-нататък трябва да следваш ав- торовите
указания в края на всеки прочетен епизод. Би могъл да прескочиш няколко епизода и дори
цели глави - това зависи от твоя избор.
Над всеки епизод е написан неговия номер. Ако указанието в края на току-що прочетения
от теб епизод е: "отиди на 44", това означава, че следващият епизод, който трябва да
прочетеш, е с номер 44.
При четенето на книги-игри има две основни правила, които всеки читател трябва да
спазва, ако иска да изпита удоволствие от приключението:
1. Изпълнявай точно указанията!
2. Играй честно! Ще видиш, че има възможност да хитруваш, но помисли дали си
заслужава да постигнеш победата с нечестни средства.
Ако написаното ти се струва прекалено сложно, просто започни да четеш книгата!
Понякога нещата са по-лесни за правене, отколкото за обясняване.

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ!
УВОД
За онези, които не са чели първата книга от поредицата за суперагента на Отдела „Изпитанието”.
В „Изпитанието” ти отлично изпълни своята първа мисия и този успех ти донесе
назначение в Отдела за борба с галактическата престъпност. Спарки беше човекът, който ти
даде шанс да влезеш в света на приключенията. Сега той е твоят наставник.
Едва узнал, че си приет за суперагент, ти получаваш нова задача. Мисията носи кодовото
название
ЗЛАТНИЯТ ОРАКУЛ
Някой се опитва да обърка историята на Земята, подхвърляйки в миналото свръхмодерен
компютър под фирмата на статуетка на индианско божество. Целта на злосторника е
компютърът да попадне в Испания, да възкреси мощта на Инквизицията и да й донесе
световно господство. Така ще бъде потиснато развитието на науката и Земята ще потъне в
безпросветен мрак
Промените в миналото водят до промени в настоящето. Честно казано, ако не се добереш
до компютъра, твоето настояще ще изчезне. Ето защо, борейки се за успеха на мисията, ти се
бориш за живота си.
От изключителна важност е компютърът да бъде върнат в настоящето. Отделът определя
теб за тази отговорна мисия. Машината на времето ще те пренесе в миналото, в момент,
когато компютърът се намира в Южна Америка. Ти ще трябва да попречиш на
транспортирането му до Европа, отнемайки го от испанците.
Стига приказки, приключението започва!

Двамата със Спарки отново сте в имението му. Тема на разговора е предстоящата мисия.
- Какво точно е станало? - питаш ти.
- Едва ли някой може да каже със сигурност, но проблемът е сериозен. В миналото на
Земята се е появил компютър, маскиран като индианска статуетка. Кой и как го е изпратил
там все още не е ясно.
- Не виждам нищо страшно - едва ли човек от седемнайсети век би могъл да си служи
с подобна вещ.
- Няма нужда да го прави, това е лошото. Компютърът е свръхмодерен, което значи,
че може сам да функционира. Златният оракул, така го наричат. Всеки може да общува с
него. Просто трябва да му зададе някакъв въпрос, няма значение на какъв език. Компютърът
разпознава безпогрешно езика и след време дава точен отговор. Приема всякакви въпроси и
не допуска грешки.
- Което значи, че се превръща в божество за тогавашните хора, така ли?
- Да - потвърждава Спарки. - На практика той става техен господар. Казва им какво да
правят и те го изпълняват.
- Добре, но какво толкова може да направи един компютър?

Всичко! Би могъл да завладее света и точно това се опитва да направи. Според
специалистите ни. човекът, който го е програмирал, иска компютъра да попадне в Испания.
Постепенно, благодарение на съветите му, тази страна ще стане много по-могъща от
останалите и в един момент ще завладее света. Което означава, че Инквизицията също ще
завладее света, а това води до потискане на науката. Така Земята ще остане една обикновена,
средновековна планета. Кралят и окръжаващите го благородници ще властват, бедните ще се
трудят. Капитализъм? Той никога няма да извести феодалния строй. С помощта на
компютъра аристокрацията лесно ще се справи с опитите на буржоазията да я отстрани от
властта
- И феодалният строй ще продължи вечно?
- Е, поне докато някой от многото компютърни схеми не излезе от строя и не остави
аристокрацията без опора. Но ние не можем да чакаме дотогава.
- Какво се очаква от мен? - питаш директно ти
- Малко чудо - усмихва се Спарки. - Ще те изпратим с машина на времето в миналото,
в момент, когато компютърът е в Южна Америка. Испанците ще се опитат да го пренесат в
Европа на борда на галеона „Санта Мария”. Ти ще трябва да им попречиш.
- Как?
- Ще те изпратим в Порт Роял, известната пиратска крепост. Ще започнеш като
обикновен моряк и се надявам бързо да изградиш авторитет в разбойническите среди. За
около три месеца ще трябва да се сдобиеш със собствен кораб. После имаш две седмици за
набиране на екипаж...
- Ако правилно съм разбрал, от мен се очаква да направя зашеметяваща кариера като
пират?
- Точно така! Имаш само три месеца и половина за събиране на екипаж и намиране на
кораб. В края на този срок излизаш в открито море и започваш да търсиш „Санта Мария”.
Отиваш, виждаш я и я побеждаваш. После взимаш Златния оракул и се връщаш в
настоящето.
- Колко просто! — иронично възкликваш ти. - Като те слушам, излиза, че това е детска
работа.
- Няма значение как изглежда, важното е, че трябва да го направиш на всяка цена.
Промените в миналото прекрояват основно настоящето Иначе казано, ако не спреш Оракула,
ще изчезне твоето настояще.
- И твоето също.
- Да не спорим. Мисли за себе си. Ако смяташ, че не си готов за такава задача...
- Глупости! - прекъсваш го ти. - Ще се справя, но ми трябват сведения за тогавашния
живот.
- Ще ги имаш - успокоява те Спарки. - Моят компютър съдържа нужната информация.
Заеми се с изучаването й.
Думите на Спарки са закон за теб. Настаняваш се пред компютъра му и започваш
прегледа на наличната информация.
"По едно или друго време пиратството е било основен занаят на много племена и народи,
но най-известни са пиратите от района на Карибско море. Французи, англичани, холандци хора, прокудени по някаква причина от страните си. Най-известните пиратски средища са
Порт Роял (английско владение) и Тортуга (френско владение). Англия и Франция рядко са
вземали мерки срещу пиратите, защото са ги използвали в борбата с Испания. Нерядко двете
страни дори са помагали на морските разбойници.
В сравнение с испанските галеони, пиратските кораби са имали жалък вид, но всепризнат
факт е. че в боя един пират е равен поне на трима испанци.

-

Има два вида оръдия - леки и тежки. Леките стрелят с малки гюлета, които не могат да
пробият вражеския борд, но успешно нанасят вреди по такелажа и живата сила на
противника. Тежките оръдия се използват за потопяване на кораб. По-далекобойни са леките
оръдия.
Испанските галеони са били въоръжени предимно с тежки оръдия, а пиратите - с леки.
Ето защо обичайната пиратска тактика е била размяна на залпове от далечно разстояние, за да
не могат оръдията на испанците да нанесат щети. Едва когато пиратските изстрели нанесат
удар върху маневреността на врага, се прибягва до абордаж.
Всъщност има няколко начина за водене на морска битка.
- близка стрелба 1 - пиратският кораб профучава с опънати платна край галеона, дава
един залп и изчезва, преди испанеца да успее да отвърне. За да се приложи подобна тактика,
пиратският кораб трябва да бъде бърз, да има добър кормчия и добри моряци, такелажът му
(всички платна и придържащите ги въжета) също да бъде в добро състояние.
- близка стрелба 2 - двата кораба застават борд срещу борд на близко разстояние и се
започва размяна на удари. Решаващо значение за изхода на битката имат тежките оръдия.
- далечна стрелба - пиратският кораб застава на такова разстояние от испанеца, че да
не може да бъде засегнат от тежките му оръдия. Оттам той обсипва палубата и такелажа на
врага, преди да пристъпи към абордаж.
- абордаж - решаваща роля за успешния изход играят такелажът, бързината и
маневреността ни кораба, класата на кормчията и моряците. Пиратският кораб прилепя борда
си до борда на врага и еки пажът му се прехвърля върху атакувания кораб."

ПРАВИЛА НА ИГРАТА

Преди да започнеш изпълнението на мисията, трябва да оцениш своите способности. Те
са дадени в общия дневник, който се намира в края на книгата. Цифрaтa пред съответната
способност е нейния номер.
1. Говорими езици: можеш да говориш свободно три езика. Един от тях задължително
е английски. Останалите два избери между испански, френски, холандски и португалски.
Запиши избраните два езика в графата под английския.
2. Нерви: от голямо значение е дали си спокоен и уравновесен човек или си нервен тип.
Оценката на тази способност се получава от тест.
Въпрос 1: Протегни напред двете си ръце и виж колко треперят.
а) много
б) малко
в) не трепват
Въпрос 2: Налиташ ли на бой, когато някой те обиди?
а) винаги
б) никога
в) зависи

Въпрос 3: Приятелят ти (приятелката ти) закъснява среща. Колко време ще го (я) изчакаш?
а) не повече от пет минути
б) петнайсет минути, като в училище
в)може и цял час
Въпрос 4: Случвало ли ти се е от седене на едно място да те „хванат” нервите?
а) да
б) не
Отговорите на теста са дадени в края на правилата. Виж колко точки получаваш за всеки свой
отговор. Крайният сбор на точки е твоята оценка за нерви.
3. Интуиция: в много случаи само тя може да те спаси. Отново определянето на
оценката става с тест. Отговорите не се подчиняват на някаква логика. Просто избери един от
тях, който ти хрумне.
Въпрос 1: Нощ! Предстои ти да минеш по тъмна уличка. Изведнъж от мрака се разнася
дрънчене от паднала тенекиена кутия. Каква е причината?
а) котка
б) пияница
в) крадци
г) някой като теб
Въпрос 2: Телефонът звъни в два през нощта. Кой ли може да е?
а) някой приятел (приятелка)
б) лоша шега
в) грешка
г) само сънуваш, че телефонът звъни
Въпрос 3: Пощальонът носи колет за теб. Какво има в него?
а) нищо
б) бомба
в) подарък
г) въздушна целувка
Въпрос 4: Чакаш на изнервящо дълга опашка за билети. Изведнъж човекът пред теб бърка
във вътрешния джоб на сакото си. Какво очакваш да извади?
а) пистолет
б) шоколадови бонбони
в) часовник
г) успокоително лекарство
Отговорите на теста са дадени в края на правилата. Максималната оценка за интуиция е
шестица.
4. Търговски нюх: тук отново те чака тест. Този път би било добре да се замисляш,
преди всеки отговор.
Въпрос 1: Предлагат ти добре заплатена, петгодишна работа, която изисква да се движиш
из града с кола. Какъв автомобил ще си купиш, ако можеш да си позволиш и трите варианта?
а) нов модел Мерцедес.
б) средно скъп Форд
в) кола на старо
Въпрос 2: Какво би могъл да продадеш най-лесно на ескимосите?
а) електрическа печка
б) зимна шапка
в) водка
Въпрос 3: Каква музика би се продавала най-добре?

а) новият албум на „Гъне енд Роузес”
б) албум с дискохитове
в) операта „Травиата" от Верди
Въпрос 4: Ако си шеф на телевизионна програма, какво би предпочел да пуснеш по
екрана, за да привлечеш зрители?
а) няколко комедии с английски хумор
б) многосериен телевизионен сериал
в) поредица от филми на ужаса
Въпрос 5: Ако някой познат ти предложи нов телевизор „Сони” на цена, която е три пъти
по-ниска от тази в магазина, това означава, че:
а) нещо се е побъркал
б) стоката е крадена
в) спешно му трябват пари
Въпрос 6: Заведенията в работническите квартали трябва да предлагат:
а) евтини цигари и неотровен алкохол
б) качествено уиски
в) торти, пасти, шоколадови кремове
Отговорите на теста са дадени в кроя на правилата. Тези три теста дават обективна оценка
за способностите на играча само, когато се правят за първи път. Затова, в духа на
спортсменството и честната игра е добре при всеки нов прочит на книгата играчът да не
минава тестовете отново, а да започне с оценките, които е получил, когато е играл за първи
път.
Разбира се, не очаквам, че играчите, които са получили слаби оценки, ще се вслушат в
препоръката ми, но нека поне четворкаджийте да не хитруват. Тези оценки не са толкова
важни за крайния изход и слабото представяне на тестовете лесно може да се компенсира с
добра игра.
5. Бързина: да видим колко бързо можеш да бягаш, колко бързо можеш да извадиш
пистолет или да избегнеш удар. Оценката се определя с посочване на число от таблицата,
която се намира в края на книгата. Максималната стойност на оценката за бързина е шестица.
Същото важи и за способностите под номера от 6 до 15.
6.
Бой с шпага: в онези времена хората често са се дуелирали с повод и без повод.
Оценката за тази твоя способност ще ти даде представа доколко можеш да се впускаш в
подобен вид двубои Умножи по три оценката си за боравене с шпага и прибави към
полученото число оценките за рефлекс, сила, бързина, издръжливост. Резултата запиши в
графата срещу бой с шпага.
7.
Бой с кама: понякога камата е по-удобно и по-достъпно оръжие. Умножи оценката
за боравене с кама по три и прибави към полученото число оценките си за рефлекс, сила,
бързина и издръжливост. Резултата запиши в графата срещу бой с кама
8.
Хвърляне на кама: често се налага да поразяваш безшумно от разстояние. Умножи
оценката за мятане на кама по три и към полученото число прибави оценките за бързина и
нерви. Резултата запиши в графата срещу хвърляне на кама.
9.
Стрелба с пушка: това умение няма често приложение, но се използва, когато
трябва далекобойност. Умножи оценката за боравене с пушка по две и прибави съм
полученото число оценката за нерви. Резултата запиши в графата срещу стрелба с пушка.
10. Стрелба с пистолет: може би второто по важност умение, след боя с шпага.
Умножи оценката за боравене с пистолет по две и прибави към полученото число оценката за
нерви. Резултата запиши в графата срещу стрелба с пистолет.

11. Бой с голи ръце: понякога няма да имаш под ръка оръжия. Умножи оценката за
юмручен бой по три и към полученото число прибави оценките за рефлекс, сила, бързина и
издръжливост. Резултата запиши в графата срещу бой с голи ръце
12. Избягване на опасност: заблудено гюле, свистяща шпага, смъртоносен куршум —
подобни опасности те дебнат на всяка крачка от трудния ти път. Умножи оценката за рефлекс
по две и прибави към полученото число оценките си за бързина и интуиция. Резултата запиши в графата срещу избягване на опасности.
13. Авторитет: ето нещо, което е много важно за успешното изпълнение на мисията.
Всяка смела постъпка, всеки спечелен дуел ще увеличават авторитета ти. Започваш с оценка
3. Няма горна граница, би могъл да достигнеш и до дванайсет.
24. Пари: паричната единица по онова време е песос. Някои от парите си ще заработваш
честно, други ще придобиваш от плячка при набезите. Води си точна сметка колко точно
песос притежаваш във всеки момент от играта..
Срещу всяка от способностите с номера между 5 и 23 има няколко празни квадратчета,
защото оценките на тези способности могат да се променят в хода на приключението.
След като определиш способностите си идва време да избереш какво ще вземеш със себе
си от арсенала на Отдела. Отново си ограничен в избора, защото машината на времето не
може да пренася неограничено количество маса в миналото.
Посочи едно число от таблицата, която се намира в края на книгата, умножи го по две и
към полученото число прибави десет. Като резултат получаваш броя на обемните си точки.
След описването на всеки предмет има по една цифра в скоби, която показва колко обемни
точки ти отнема съответният предмет.
Някои предмети ще вземеш от арсенала, други ще придобиеш по време на мисията.
Обемни точки ти отнемат само взетите в началото предмети
Предметите от арсенала са разделени на три групи: сложни апарати, обикновени оръжия
и малки хитрини.
СЛОЖНИ АПАРАТИ

1. Радар — с него няма да имаш проблеми при търсенето на „Санта Мария”. (6)

2. Скенер - няма прегради за всепро- никващите лъчи на
този апарат. Ще можеш да видиш разположението на врага
и да изградиш подходяща тактика. (3)

3. Мозъчен господар
- излъчва вълни, подчиняващи на волята ти всеки,
който се намира на по- малко от петдесет метра
от апарата. С негова помощ би могъл да укротиш
екипажа при бунт или да накараш врага да се
предаде без бой. (3)

4. Непропускащ заряд - само покажи целта и той ще я порази.
Изглежда като обикновено гюле, за да не се усъмни никой, но с него
няма грешка (2)

5. Подслушвателно устройство — използва се
главно за предотвратяване на бунт сред екипажа. (1)

6. Сигнализатор за успех машината на Времето не дава възможност за
връзка между теб и Отдела. С този апарат ще
можеш да дадеш знак, че си се добрал до
статуетката и искаш незабавно да те върнат в
настоящето. Ако не притежаваш този апарат и
вземеш
статуетката,
преди
да
изтекат
определените от Отдела четири месеца, ще имаш
трудности със задържането и. докато те извикат в
настоящето. (1)
7. Междинен сигнализатор
— изброените шест предмета са обемисти и няма да можеш
да ги вземеш със себе си в началото на мисията. Ще ти ги
изпратят. но едва когато успееш да се сдобиеш със собствен
кораб. Затова този апарат е задължителен, ако си взел поне
един от горните шест апарата. (1)

ОБИКНОВЕНИ ОРЪЖИЯ
8. Пушка (4)

9. Пистолет (2)

10. Кама (1)

Би могъл да ги вземеш от арсенала или да се снабдиш с тях направо в Порт Роял.
Максималното въоръжение. което можеш да носиш, е една пушка, два пистолета и две ками.
Освен това имаш шпага като задължително оръжие.
МАЛКИ ХИТРИНИ
11. Хапче за четене на мисли — действа в рамките на един епизод. Името му само
подсказва какви са възможностите му. (1)
12. Хапче за изтръгване на признания - накарай някого да погълне това хапче и той
ще признае почти всичко, което знае. (1)
13. Хапче за дълго плуване - не се знае какво ще ти се случи в Карибско море. В буря
само такова хапче може да ти помогне. (1)
14. Хапче срещу хищници - отблъсква месоядни риби. Вземи го. ако не искаш да
бъдеш изяден от акула. (1)
15. Предпазен костюм - той е тънък, за да не се забелязва под дрехите. Няма да те спаси
от изстрел отблизо или от гюле, но с него не бива да се плашиш от заблудени куршуми. (2)
16. Пари - всеки има нужда от тях. Въпросът е дали ще ги вземеш сега или ще намериш
начин да се снабдиш с тях в Порт Роял. Всяко песо ще ти отнеме по една обемна точка.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ
Нерви
Въпрос 1: а) - 0 т., б) - 1 т., в) - 2 т.
Въпрос 2: а) - 0 т., б) - 0 т., в) - 1 т.
Въпрос 3: а) - 0 т., б) - 1 т., в) - 2 т.
Въпрос 4: а) - 0 т., б) - 1 т.
Интуиция
Въпрос 1: а) - 2 т„ б) - 1 т , в) - 0 т., г) – 0 т.
Въпрос 2: а) - 0 т„ б) - 1 т.. в) - 0 т., г) - 2 т.
Въпрос 3: а) - 1 т., б) - 0 т.. 8) - 2 т., г) – 0 т.
Въпрос 4: а) - 0 т., б) - 2 т., в) - 0 т., г) - 1 т.
Търговски нюх
Въпрос 1: а) - 0 т., б) - 1 т., в) - 0 т.
Въпрос 2: а) - 0 т., б) - 0 т., в) - 1 т.
Въпрос 3: а) - 1 т., б) - 1 т., в) – 0 т.
Въпрос 4: а) - 0 т., б) - 1 т., в) - 0 т.
Въпрос 5: а) - 0 т., б) - 1 т., в) - 0 т.
Въпрос 6: а) - 1 т., 6) - 0 т., в) – 0 т.
Прочети внимателно правилата, за да можеш да попълниш правилно дневника в
края на книгата.

- Е, вече си готов! - казва Спарки. - Успех!
Изпълнен с решителност, влизаш в машината на времето. Вътрешността й представлява
чисто бяла сфера. За миг всичко се завърта, затваряш очи и мисията започва. Отиди на 1 от
„Порт Роял”.
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ПОРТ РОЯЛ

1
Отваряш си очите. Машината на времето те е изпратила неколкостотин години назад. Намираш
се на върха на малко възвишение. Пред теб е легендарният Порт Роял. Солидните сгради в селището
се броят на пръсти, преобладават схлупените къщички. За последен път проверяваш снаряжението
си и поемаш към града.
Още с влизането попадаш на магазин за оръжия. Ако имаш пари и искаш да го посетиш, отиди
на 2. В противен случай отиди на 3.
2
Магазинът представлява приспособена за целта барака. Собственикът те уверява, че цените на
оръжията са нормални и никъде в града не биха могли да се намерят по-евтини. Не на последно
място е фактът, че това е единственият магазин за оръжия в града.
Цената на една пушка е 6 песос, на пистолет 4 песос, а на кама - 1 песо. Ако решиш да купиш
нещо, отбележи промяната на парите и новата покупка в дневника, в графата на притежаваните
предмети.
Отиди на 3.
3
Ако се съди по положението на слънцето, часът е около пет вечерта. Все още няма нужда да
търсиш подслон, по-важно е да посетиш някое от любимите места на пиратите. Малка случайност ти
помага да се ориентираш в избора.
Настига те голяма и шумна група пирати, които водят помежду си разгорещен спор.
- Правете каквото искате! Аз отивам при Джон, там е мястото на всички свестни момчета казва един от тях, висок мъж с метална кука вместо дясна ръка.
- Кракът ми никога няма да стъпи в онази дупка, по дяволите! - обажда се друг. - Там се
събират презрени разбойници. Ние, морските братя, обичаме „Старата шхуна“.
- Не е ли по-добре да отидем В „Испанско злато:? Това е най-спокойната кръчма в града предлага плахо младеж на не повече от шестнайсет години.
- Тъкмо място за сукалчета - казва някой и всички избухват в смях.
Спорът им продължава още малко, но всяка групичка държи на своята кръчма, затова се
разделят. Трябва да решиш накъде да се отправиш.
Ако решиш да посетиш първо кръчмата на Джон, отиди на 4. Ако нещо те тегли към „Старата
шхуна:, отиди на 26. Ако решиш, че няма смисъл да си търсиш белята от самото начало и
предпочетеш спокойната кръчма „Испанско злато“, отиди на 40.
4
„Къщата на Джон“, както се нарича кръчмата, наистина се оказва долнопробна бърлога. Имаш
чувството, че можеш да подушиш във въздуха подлостта на посетителите. Тъкмо решаваш да се
изметеш час по-скоро оттук, когато...
Ако това е първата кръчма, която посещаваш и имаш в себе си пушка или пистолет, отиди на 6.
Ако не отговаряш на някое от двете условия, отиди на 5.

5
...когато вратата се отваря с трясък и на прага застава разгневен здравеняк.
- Ще те убия, куче! - изревава той и се хвърля напред.
За твое щастие обектът на неговата омраза не си ти. Оставяш здравеняка да профучи покрай теб,
след което спокойно напускаш бърлогата.
Ако още не си ходил в „Старата шхуна“ и решиш да я посетиш, отиди на 26. В противен случай
остава само „Испанско злато“. Отиди на 40.
6
...когато някой те потупва по гърба.
- Не бързай толкова, братко - казва дрезгав глас.
- Може би имам добро предложение за теб!
Човекът, който те заговаря е среден на ръст с малко хилаво телосложение и хитър поглед.
- Става дума за много пари - добавя с усмивка той. - Лесни пари! Просто седни и ме
изслушай.
Завежда те до неговата маса. където седи още един човек.
- Това е моят партньор - представя го той. - Трябва ни още един смелчага, за да приберем
малко пари. Харесва ми оръжието ти. Знаеш ли как да си служиш с него?
- Ако искаш, можем да излезем навън и да пробваме способностите си на дуел - предлагаш ти.
- Засега ще се въздържа от проверка - усмихва се той. — Няма нужда някой от нас да умира.
- Добре тогава. За какво става въпрос? - казваш ти.
- Знам трима души. които носят хубави пари в себе си. Знам къде можем да ги открием,
когато са къркани догоре и няма да има проблем да ги очистим от засада. Тази нощ! Приемаш ли?
Ще делим на три.
Ако приемеш, отиди на 8 Ако решиш да откажеш, отиди на 7.
7
- Няма да стане, момчета - поклащаш глава ти.- Намерете си друг за тази работа.
- Както искаш - повдига рамене той и обръща гръб.
Напускаш кръчмата.
Ако още не си ходил в „Старата шхуна“ и решиш да я посетиш, отиди на 26. В противен случай
остава само „Испанско злато“. Отиди на 40.
8
Няколко часа по-късно тримата дебнете в засада в покрайнините на града. В един момент
започваш да се съмняваш в успеха на плана, но точно тогава от мрака изплуват три фигури.
Насочвате оръжията и изчаквате да се приближат.
Как си въоръжен?
- два пистолета и пушка - отиди на 9.
- един пистолет и пушка - отиди на 10.
- два пистолета — отиди на 11.
- един пистолет — отиди на 12.
- пушка - отиди на 13.
9
Допускате ги на десетина метра и откривате огън. Първо стреляш с пушката, после я захвърляш
и вадиш пистолетите. Един от тримата все още е жив и се опитва да извади оръжие. Изпразваш
пистолетите в него, захвърляш и тях и с извадена шпага се приближаваш до жертвите. Същото
правят и двамата ти партньори.
- Мъртви са — казва един от тях.
Отиди на 20.

10
Допускате ги на десетина метра и откривате огън. Първо стреляш с пушката, после я захвърляш
и вадиш пистолета. Един от тримата все още е жив и се опитва да извади оръжие. Застрелваш го,
хвърляш празния пистолет и с извадена шпага се приближаваш до жертвите. Същото правят и
двамата ти партньори.
- Мъртви са - казва един от тях.
Отиди на 20.
11
Допускате ги на десетина метра и откривате огън. Изпразваш двата пистолета, захвърляш ги и с
извадена шпага приближаваш до жертвите. Същото правят и двамата ти партньори.
- Мъртви са - казва един от тях.
Отиди на 20.
12
Допускате ги на десетина метра и откривате огън.
Виж оценката си за стрелба с пистолет. Ако е по-голяма om 10, oтиди на 19. В противен случай
отиди на 14.
13
Допускате ги на десетина метра и откривате огън.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 9, отиди на 19. В противен случай
отиди на 14.
14
Това, което правите, е достойно за начинаещи убийци. Двама от вас са избрали един и същи
човек. Ето защо една от трите жертви остава жива и изважда пистолет. Всичко става толкова бързо,
че нямаш време да атакуваш с шпага или да се прикриеш.
Посочи едно число от таблицата в края на книгата. Ако е от 1 до 4, отиди на 15. Ако е 5 или 6,
отиди на 18.
15
За твое щастие изстрелът минава далеч от теб, но опасността още не е отминала. Жертвата се
нахвърля срещу теб с извадена шпага. Пистолетът ти е празен, а шпагата е на кръста и няма време да
я извадиш.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 10, отиди на 17. В противен
случай отиди на 16.
16
Само добър рефлекс може да те спаси, а ти го нямаш. Хладното острие те пробожда и кръвта
руква от раната. Партньорите ти довършват жертвата, пребъркват тримата умрели и се отдалечават в
мрака без да ти обърнат внимание. Час по-късно умираш от дълбоката рана. Така завършва
кариерата на суперагента.
17

Без оръжие не означава беззащитен. Ловко избягваш нападението, изваждаш шпагата и
пробождаш жертвата си. В този момент партньорите ти дотичват с извадени шпаги. Внимателно
оглеждат жертвите.
- Мъртви са - казва един от тях.
Отиди на 20.
18
Изстрелът на жертвата минава далеч от теб. Секунда по-късно един от партньорите ти
прострелва оцелелия. Хвърляте празните оръжия и с извадени шпаги се приближавате до жертвите.
- Мъртви са — казва един от партньорите ти.
Отиди на 20.
19
Уверен в качествата си на стрелец, забелязваш изстрела и изчакваш партньорите си, за да не
изберете една и съща цел. За щастие и двамата са първокласни стрелци и поразяват жертвите си.
Секунда по-късно ти правиш същото. Изваждате шпагите и се приближавате до жертвите.
- Мъртви са — казва един от партньорите ти
Отиди на 20.
20
- Бързо! Трябва да ги пребъркаме — казва другият и двамата се захващат за работа. Личи им,
че са специалисти в областта. Скоро откриват плячката.
Посочи едно число от таблицата в края на книгата. Ако е от 1 до 3, отиди на 21. Ако е от 4 до 6,
отиди на 22.
21
- По дяволите! - изругава единият. — Пропилели са ги кучетата!
- Какво става? — питаш ти.
- Прекарахме се! - ядосано отвръща той. - Тук има не повече от двеста песос.
Оказва се, че точното число е двеста и четири песос. Делите ги поравно и ти получаваш 68
песос. После се разделяте. Двамата ти бивши партньори потъват в мрака, а ти се връщаш в Порт
Роял. Без проблеми успяваш да си намериш подслон за нощта в една кръчма срещу 2 песос.
- Иска ли ти се да излезеш в морето, момче? - пита те съдържателят.
- Да, разбира се! Още утре ще си потърся кораб.
- Няма смисъл. В момента корабоплаването в Порт Роял е в криза. Поне до месец и половина
никой няма да напусне залива. Мога да ти кажа нещо по-добро. Видях, че имаш малко пари. Не са
богатство, но ще свършат работа. Отиди при Учителя, той подготвя пирати. Учи ги на най-различни
неща, подобрява способностите ми. На времето беше велик пират, но сега предпочита да печели
пари без да излага живота си на опасност.
- Няма ли богатство, с което да се оттегли някъде? Защо му е да стои в Порт Роял?
- Пиратството е краста, момче. Отдели 60 песос и ще станеш много по-добър боец. Учителят
знае как да те направи непобедим.
Решаваш да послушаш съвета на съдържателя. Отделяш 60 песос. Срещу тях ще имаш
възможност да повишиш някои от способностите си общо с десет точки. Как точно ще стане това,
ще научиш след малко.
Прекарваш спокойно нощта и на сутринта, следвайки указанията на съдържателя, отиваш при
Учителя.
Отиди на 44.

22
- Господи! Извадихме късмет! - възкликва единият и вади голяма кожена кесия. Двамата се
споглеждат.
- Колко ли са на брой? - питаш ти.
- Виж сам — казват те и ти подават кесията.
Поставяш я на земята, слагаш шпагата до себе си
и развързваш връвта. За миг оставяш партньорите си без надзор и те не пропускат момента.
Извадените им шпаги се устремяват към теб.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 13, отиди на 23. В противен
случай отиди на 24.
23
Цяло чудо е, че успяваш да се спасиш от ударите им. Мигновено хващаш шпагата, правиш две
кълбета настрани и скачаш на крака.
- Мръсници! - процеждаш гневно. - Долни безчестници!
В отговор те злобно се ухилват и атакуват.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 20, отиди на 25. В противен случай отиди
на 24.
24
Двама срещу един е прекалено неравностойно. Двете остриета едновременно се забиват в теб и
кръвта руква от раните. Така завършва кариерата на суперагента.
25
Двама срещу един е доста неравностойно, но ти не си обикновен фехтувач, а истински
магьосник. В стил „Тримата мускетари“ поразяваш предателите. Сега цялата плячка остава за теб.
В кесията има точно 6 068 песос, което сигурно е цяло състояние от по-малките. Скриваш добре
шестте хиляди, а останалите слагаш в единствения джоб на окъсаните си дрехи, за да са ти под ръка.
Едва ли някакви жалки 68 песос ще изкушат крадците. После се връщаш в Порт Роял. Без проблем
успяваш да си намериш подслон срещу 2 песос.
- Искаш ли да излезеш в морето, момче? - пита те съдържателят.
- Да. разбира се! Още утре ще си потърся кораб.
- Няма смисъл. В момента корабоплаването в Порт Роял е в криза. Поне до месец и половина
никой няма да напусне залива. Мога да ти кажа нещо по-добро. Видях, че имаш малко пари. Не са
богатство, но ще свършат работа. Отиди при Учителя, той подготвя пирати. Учи ги на най-различни
неща, подобрява способностите им. На времето беше велик пират, но сега предпочита да печели
пари без да излага живота си на опасност.

- Няма ли богатство, с което да се оттегли някъде? Защо му е да стои в Порт Роял?
- Пиратството е краста, момче. Отдели 60 песос и ще станеш много по-добър боец.

Учителят знае как да те направи непобедим.
Решаваш да послушаш съвета на съдържателя. Отделяш 60 песос. Срещу тях ще имаш
възможност да повишиш някои от способностите си общо с десет точки. Как точно ще стане това,
ще научиш след малко.
Прекарваш спокойно нощта и на сутринта, следвайки указанията на съдържателя, отиваш
при Учителя.
Отиди на 44.
26
Влизаш в „Старата шхуна". Входът е на около два метра над пода и до масите се слиза по
стръмна стълба. Веднага попадаш на нещо интересно. Групичкa oт десетина човека се готвят да
нападнат трима души, които изглежда са от богатите хора в града. Нямаш много време да се
колебаеш. Ако решиш да помогнеш на тримата, отиди на 28. Ако сметнеш, че това не те засяга,
отиди на 27.
27
Бързо напускаш кръчмата. Отвътре се разнасят викове и изстрели, но ти вече си далеч от
полесражението. Нека морските братя се оправят сами. Сега трябва да избереш някоя друга кръчма.
Ако не си ходил в „Къщата на Джон“ и решиш да я посетиш, отиди на 4. В противен
случай остава само „Испанско злато“. Отиди на 40.
28
Не е лошо да помагаш на богатите. Понякога те умеят да бъдат благодарни, а ти имаш
нужда от нечия помощ в непознатия за теб свят. Избери с какво ще атакуваш:
- два пистолета и шпага — отиди на 29.
- пистолет и шпага — отиди на 30.
- пушка и шпага - отиди на 31.
- кама и шпага - отиди на 32.
- само шпага - отиди на 33.
29
Когато си добре въоръжен, изобщо не е трудно да бъдеш герой. Изпразваш пистолетите си
в нападателите, изваждаш шпагата и връхлиташ. Тримата нападнати последват примера ти и скоро
от нападателите остават само трупове.
- Браво, младежо! - похвалва те един от спасените. — Не може да се види често такова
поведение. Дори в Порт Роял, по дяволите! Позволи ни да те почерпим.
С радост се съгласяваш. Научаваш, че тримата току-що са се завърнали от успешна
експедиция и са решили да се повеселят.
Отиди на 39.
30
Светкавично изваждаш пистолета и шпагата и се хвърляш в атака. Поваляш двама, после
прострелваш трети. Едно добро начало, но битката едва започва!
Виж си оценката за бой с шпага. Ако е по-голяма от 24 отиди на 34. В противен случай
отиди на 35.

31
Вдигаш пушката и застрелваш един от нападателите. После връхлиташ върху тях с
извадена шпага. Едно добро начало, но битката едва започва!
Виж си оценката за бой с шпага. Ако е по-голяма от 25, отиди на 34. В противен случай,
отиди на 35.
32
Светкавично запращаш камата по един от нападателите. После връхлиташ върху тях с
извадена шпага. Едно добро начало, но битката едва започва!
Виж си оценката за бой с шпага. Ако е по-голяма от 25, отиди на 34. В противен случай,
отиди на 35
33
Няма време за губене. Изваждаш шпагата и връхлиташ върху нападателите Бързо успяваш
да повалиш двама.- Едно добро начало, но битката едва сега започва!
Виж си оценката за бой с шпага. Ако е по-голяма от 27, отиди на 34. В противен случай
отиди на 36.
34
С няколко добри удара всяваш паника сред противника. Освен това тримата нападнати не
стоят на едно място и също започват да се отбраняват. Скоро от нападателите остават само трупове.
- Браво, младежо! - похвалва те един от спасените - Не може често да се види такова
поведение! Дори в Порт Роял. по дяволите! Позволи ни да те почерпим.
С радост се съгласяваш. Научаваш, че тримата току-що са се завърнали от успешна
експедиция и са решили да се повеселят.
Отиди на 39

35
Решението да се притечеш на помощ безспорно е твърде благородно, но също така е и
безумно смело. Скоро нападателите се окопитват и си принуден да се защитаваш срещу трима.
Остриетата на шпагите им опасно се стрелкат към тялото ти.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 10, отиди на 38. В противен
случай отиди на 37.
36
Решавайки да се притечеш на помощ, ти прие твърде голям риск. Постъпката ти е
неоправдана, ако се преценява трезво. Нападателите бързо преодоляват първоначалното стъписване
и трима от тях те нападат. Остриетата на шпагите им опасно се стрелкат към тялото ти.
Виж си оценката за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 13, отиди на 38. В противен
случай отиди на 37.
37
Чудеса стават само в приказките, но ти не си вълшебник или принц, затова понякога ти се
случва да умреш. Като например сега. Кариерата на един суперагент приключи по наистина глупав
начин — проводен от шпага.

38
Нападателите са повече, но ти си прекалено добър фехтувач, за да преклониш глава пред
шепа разбойници. Тримата нападнати се намесват и за кратко време от нападателите остават само
трупове.
- Браво, младежо! - похвалва те един от спасенитe. — He може често дa се наблюдават
подобни изпълнения. По дяволите, дори в Порт Роял такова нещо.се вижда доста рядко! Позволи ни
да те почерпим.
С радост се съгласяваш. Научаваш, че тримата току-що се връщат от успешна експедиция и са
решили да се повеселят. Отиди на 39.
39
- Викат ми Сляпото куче, а това са Едноръкият Еди и Ирландеца. Ти сигурно си новак?
- Точно така, но... много ли ми личи? - питаш ги.
- Да. Тук никой не си мърда пръста за другия, освен ако не му е приятел, тоест партньор в
някаква афера. Ти ни защити срещу десетина души. Аз не бих го направил никога, въпреки че никой
не може да каже, че съм страхливец.
Питаш ги дали не знаят някой кораб, който се готви да отплава в скоро време.
- Няма, човече. Поне до месец-месец и половина не се надявай. Напоследък французите ни
подгониха повече. отколкото го изисква благоприличието. Дори чух. че някакъв кораб обикалял
край Ямайка да търси пирати. Капитаните предпочитат да оставят ентусиазма на преследвачите да
утихне. Те търсят плячка, а не слава, затова избягват битките. Но ти едва ли ще скучаеш тук.
Познавам Учителя и ще те пратя при него. Ето ти 60 песос. Дай му ги и той ще те направи още подобър боец, отколкото си сега. А ето ти и още десет песос, можеш да си купиш някое оръжие с тях.
Вземаш парите и се сбогуваш с новите си познати. За 60 песос можеш да повишиш някои от
способностите си с десет точки. Как точно ще стане това, ще разбереш след малко.
Намираш подслон за през нощта срещу две песос, а на сутринта отиваш при Учителя.
Отиди на 44.
40
„Испанско злато“ безспорно е най-спокойната кръчма в Порт Роял. Посетителите й са мирни
хорица, а последният скандал се е разразил преди повече от два месеца. Съдържателят те посреща
любезно и завързва разговор.
- Какво ново в морето, приятелю? - пита те той.
- Не знам. Всъщност и аз искам да разбера. Търся кораб, който да отплава в скоро време.
- Няма да намериш. От сигурен източник знам, че до месец-месец и половина капитаните ще
си кротуват. Май французите нещо са се раздвижили повече от нормалното. Мисля, че войната с
Франция е много близка.
- Значи оставам без работа - казваш ти
- Е, това поне не е проблем. Би могъл да работиш тук, при мен. Няма да ти плащам много, но
ще имаш подслон и храна, а и работата не е тежка.
- Съгласен - казваш ти и двамата си стискате ръцете.
- Поработи две-три седмици, а после можеш да отидеш при Учителя. Той обучава пиратите.
Прави ги истински бойци. Разбира се, срещу заплащане.
Избери колко дена да работиш в „Испанско злато“, преди да отидеш при Учителя
- 18 дена - отиди на 41
- 21 дена - отиди на 42.
- 24 дена - отиди на 43.
41
След осемнайсет дни съдържателят ти дава парите и ти казва:

- Със заработеното можеш да повишиш малко способностите си и да ти останат пари за
оръжие или да дадеш всичко на Учителя.
Сам избери, или ще можеш да повишиш способностите си с две точки и ще ти останат шест
песос или да повишиш способностите си с три точки и да не ти останат други пари. След като
избереш, отиди на 44.
42
След двайсет и един дена съдържателят ти дава заработените пари и отиваш при Учителя. Сам
избери как ще се разпоредиш с парите си. Можеш да повишиш способностите си с две точки и да ти
останат 8 песос или да ги повишиш с три точки и да ти останат 2 песос. След като избереш, отиди
на 44.
43
След двадесет и четири дни съдържателят ти дава заработените пари. С тях би могъл да си
повишиш способностите с 2 точки и ще ти останат 10 песос. Отиди на 44.
44
Школата на Учителя се намира извън града. Има няколко бараки за учениците и три полигона,
на които се провежда обучението.
- Новак, а? - посреща те Учителя. - Не изглеждаш лошо. Стига да имаш пари, ще направя от теб
боец.
След тези уводни приказки обучението ти започва.
Сега трябва да повишиш способностите си с толкова точки, колкото пари имаш. От предишни
глави знаеш с колко точно. Как става повишаването. Например, ако имаш право на три точки, би
могъл да повишиш рефлекса си с две точки и бързината с една или рефлекса, силата и боравенето с
пушка с по една точка или само боравенето с шпага с три точки. Сам прецени. Можеш да повдигаш
оценките само на способностите с номера от 5 до 15. Понякога тяхната промяна ще се отрази и на
способностите с номера от 16 до 22. Затова пресметни наново всичко след подобрението.
Ето че настъпва краят на обучението. Имаш малко свободно време, преди да се сбогуваш с
Учителя. Ако имаш пари и искаш да отскочиш до магазина за оръжие, отиди на 45. В противен
случай отиди на 46.
45
В магазинчето имат богат избор на приемливи цени. Пушката е 6 песос, пистолетът - 4 песос, а
камата - 1 песо. Ако купиш нещо, отбележи промяната на парите и новата покупка в дневника.
Отиди на 47.
46
Използваш свободното време за почивка. Оръжието, което имаш, считаш за напълно
достатъчно.
Отиди на 47
47
Идва време да се сбогувате с Учителя. На тръгване той казва.
- Момчета, мога да ви предложа две експедиции. Първо, плаването на Конър. Доколкото знам
няма да има рискове и печалбата е гарантирана. Ще напада испански незащитени поселища. Плячката е малка, но сигурна и безопасна. Освен това Конър е изряден капитан. При него цари дисципли-

на, но това не е самоцелно. Конър може да се изправи без страх срещу френските военни кораби,
което не може да се каже за останалите кораби в Порт Роял. Единствената пречка е, че Конър не
приема всеки в екипажа си, а подлага кандидатите на изпит. Някои от вас ще могат да издържат изпита, други ще трябва да се откажат от Конър. Другата акция е на Флинт. Разбира се, той е непоправим пияница, но досега винаги му върви. Никаква дисциплина, никаква организация, но
винаги се връща пълен догоре с плячка. Лично аз смятам, че късметът му няма да е вечен, но кога
точно ще му изневери никой не знае. Във всеки случай, ако се провалите при Конър, остава само
Флинт. Имам и още нещо, но то е само за хората, които имат поне 5-6 хиляди песос в джоба си. Ако
има такива сред вас, мога да им дам много полезна информация срещу скромната сума от сто и петдесет песос. Мога да ви уверя, че информацията си струва.
Решавай! Ако избереш Конър, отиди на 129 от „Изпитът при Конър“. Ако предпочетеш
Флинт, отиди на 175 от „Пуертобело“. Ако имаш 6000 песос и решиш да получиш информацията
от Учителя, отиди на 48 от „Първата плячка“.

ПЪРВАТА ПЛЯЧКА

48
Останалите си тръгват, а ти оставаш при Учителя.
- Интересувам се от информацията ти - казwаш му. - Ето сто и петдесетте песос.
Отбележи, че си похарчил тези пари.
- Чудесно! - потрива ръце Учителя. — Вече мислех, че този шанс ще бъде пропилян. След
около седмица край острова ще акостира холандска фрегата. Досега е била в някакъв залив, но тук
има нещо, което привлича капитана й. Не знам какво. Може би дървесина или друго. Както и да е,
важното е, че след няколко дни ще бъде наблизо. Трябва само да организираш малка група пирати и
с две лодки да я завладеете през нощта.
- Нямам много опит в тези работи - промърморваш ти.
- Нищо сложно. Ще ти кажа къде да намериш лодки. После ще трябва да се разходиш из
кръчмите и да пуснеш слух. че търсиш добър лейтенант. Разбира се, ще трябва да платиш нещо на
кръчмарите. Като свършиш и тази работа, просто сядаш и чакаш някой да се появи и да ти предложи
услугите си.
След тези напътствия Учителят ти обяснява къде можеш да купиш лодки и двамата се разделяте.
Отиди на 49.
49
- Сега нямам много клиенти — казва човекът, който предлага лодките. - Ще се намерят, стига
да имаш с какво да ги платиш.
- Имам — отговаряш ти. — Да видим какво предлагаш.
- Два вида лодки. Едните са по четиристотин песос, а другите по шестстотин. Разбира се, поскъпите са по-добри. Плъзга се леко по вълните, по-безшумни са, по-устойчиви на тласъците на
вълните. Но и другите на са черупки.
Избери един вид лодки. Ако вземеш от евтините, отбележи, че си дал 800 песос. Скъпите ще ти
струват 1200 песос. След това отиди на 50.
50
Следващият етап е обиколката на кръчмите. Съдържателите им приемат да разгласяват
новината, но искат пари за тази услуга. Сам прецени колко да им дадеш. Ако решиш, че е
достатъчно да отделиш 60 песос, отиди на 51. Сметнеш ли, че нищо няма да ти стане, ако проявиш
малко щедрост и дадеш 150 песос, отиди на 52. Отбележи този разход в дневника.
51

На петия ден от обявяването на акцията се появява един кандидат.
- Мога да ти бъде полезен - казва уверено той. - Ще ти намеря екипаж, който ще ти се
подчинява, но ми трябват пари. Как мислиш да делим плячката?
- Половината за мен. останалото сам преценявай — казваш ти.
- Добре, тогава цялата работа ще ти струва 2950 песос, които трябва да ми дадеш сега. След
два дни сме готови за тръгване. Става ли?
- Добре - съгласяваш се ти и сделката е сключена
Отбележи този разход в дневника. След това отиди на 54.
52
Появяват се двама кандидати по едно и също време.
- Ще ви кажа условията си - започваш ти. — Искам да намерите екипаж от трийсетина души,
на които да може да се разчита. Половината от плячката остава за мен, другата половина я
разпределяйте, както вие прецените.
- Добре. Тогава цялата работа ще ти струва 2950 песос - казва единият — Трябва да ми ги
дадеш сега и след два дни ще сме готови за тръгване.
- А ти какво предлагаш? -питаш другия.
- Същото, но за 4400 песос и мисля, че не е скъпо Ще намеря истински пирати - добри гребци
и добри бойци.
- Доста повече искаш от колегата си - намекваш му ти.
- Всеки сам определя цената си. Ако не искаш, не ме наемай. Аз само казвам, че за тези пари
ще си свърша работата безупречно.
Ако предпочиташ по-евтиния вариант, отиди на 54. Ако решиш, че е по-добре да дадеш тези
4400, за да си сигурен в успеха, отиди на 53. И в двата случая отбележи разхода в дневника.
53
Три дни по-късно две лодки се промъкват към акостиралата край брега холандска фрегата.
Начело на първата лодка си ти. а на втората - лейтенантът. Моряците гребат възможно най-тихо. но
много добре знаеш, че ви трябва и малко късмет, за да не ви забележи часовият.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 55. Ако е от 4 до 6, отиди на 56.

54
Три дни по-късно две лодки се промъкват към акостиралата край брега холандска фрегата.
Начело на първата лодка си ти, а на втората - лейтенантът. Моряците полагат всички усилия да
гребат безшумно, но въпреки това от кораба ви забелязват.
- Кой е там? - изкрещява часовият.
Трябва да го обезвредиш, но с какво?
- пушка - отиди на 57.
- пистолет — отиди на 58.
- кама — отиди на 59.
- нито едно от трите оръжия — отиди на 61.
55
Въпреки всички предпазни мерки, часовоят забелязва лодките.
- Кой е там? - изкрещява той.
Нямаш време да му отговаряш. Трябва да го обезвредиш, но с какво?
- пушка - отиди на 57.
- пистолет — отиди на 58
- кама - отиди на 59.
- нито едно от трите оръжия — отиди на 61.
56
За щастие всичко минава прекрасно. Лодките достигат обърнатия към брега борд на фрегатата,
без да бъдат забелязани.Пръв се изкатерваш на палубата, промъкваш се зад часовия и със силен удар
по главата с дръжката на шпагата го поваляш. Екипажът ти те следва безшумно. Отправяте се към
каютата на капитана и спалнята на екипажа на фрегатата.
Отиди на 64.

57
Най-сигурен се чувстваш с пушка. Заставаш прав в средата на лодката, вдигаш внимателно
оръжието и дълго се прицелваш. Гребците се стараят да ти осигурят стабилност, но клатенето е
неизбежно. Когато решаваш, ме си се прицелил добре, натискаш спусъка.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 12, отиди на 62. В противен случай
отиди на 60.
58
В такива моменти човек прибягва до най-сигурното си оръжие. Заставаш в средата на лодката,
прицелваш се бързо и дърпаш спусъка.
Виж оценката си за стрелба с пистолет. Ако е по-голяма от 12, отиди на 62, в противен случай
отиди на 60.
59
Един изстрел би привлякъл вниманието, затова решаваш да се справиш с часовия тихомълком.
Проблемът е, че такова изпълнение и много сложно. Лодката се клати и стабилността ти е почти
нулева, но въпреки това успяваш да се прицелиш. Замахваш светкавично и стоманеното острие
полита.
Виж оценката си за хвърляне на кама. Ако е по-голяма от 20, отиди на 63 В противен случай
отиди на 60

60
Неуспешен опит. Часовият е невредим, но това не е чудно — в открито море, стъпил върху
малка лодка, човек едва ли може да покаже на какво е способен.
Отиди на 61

61
Ето че акцията е разкрита. Часовият вдига тревога и холандците започват бързо да се разсънват.
Без риск да загубиш, можеш да се обзаложиш, че до пет минути всички ще са на палубата с оръжие
в ръка. Какво ще заповядаш при това положение?
Ако решиш да отстъпиш и да обърнеш лодките към брега, отиди на 65. Ако въпреки всичко
решиш да продължиш атаката, отиди на 67.
62
Добър изстрел, даден от добър стрелец. Дори клатенето на лодката не можа да ти попречи.
Часовият е мъртъв, но изстрелът е разбудил холандците. Разбира се, те още не знаят какво става, но
неколцина се появяват на палубата. Какво ще заповядаш при това положение?
Ако решиш да отстъпиш и да обърнеш лодките към брега, отиди на 65. Ако въпреки всичко
решиш да продължиш атаката, отиди на 66.
63
Едно невероятно изпълнение! Почти непроницаем мрак, клатеща се лодка, поне двадесет метра
разстояние. И въпреки това камата улучва целта. Часовият се строполява мъртъв, без да издаде звук.
Лесно се качвате на палубата на фрегатата и се насочвате към каютата на капитана и моряшките
спални помещения.
Отиди на 64.

64
Стълбата, която води към помещенията под палубата, е прекалено тясна за двама, затова ти
влизаш пръв по нея. Долу цари мрак и тишина. Бавно пристъпваш по изгнилите, скърцащи стъпала
с шпага в ръка. Остава ти само още едно стъпало, когато забелязваш вляво от теб някакво
раздвижване.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 9, отиди на 69. В противен
случай отиди на 68.
65
Намираш решение в бягството, но холандците бързо се окопитват и разбират с кого си имат
работа. Не може да се каже, че обичат пиратите.
Първите гюлета обсипват морето около лодките, когато брегът е на не повее от стотина метра.
За
съжаление разстоянието е достатъчно за холандските артилеристи. Лодката, 6 която се намираш ти, .
изведнъж се разпада на трески, поразена едновременно от две гюлета. Никои от хората в нея не
оживява.
Не е лесно да си пират. Кариерата на суперагента приключи тъжно.
66
Правилно решение! Иначе ще бъдете подложени на обстрел от оръдията на кораба.

Лодките бързо достигат обърнатия към брега борд и екипажите им се прехвърлят на палубата.
Ти си в първите редици. Веднага се отправяш към каютата на капитана, която се намира под
палубата. Към нея води тясна стълба. Долу цари пълен мрак. Остава ти само едно стъпало, когато
забелязваш раздвижване вляво от теб.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 11, отиди на 69. В противен
случай отиди на 68.
67
Правилно решение! Иначе ще бъдете подложени на обстрел от оръдията на кораба.
Лодките бързо достигат обърнатия към брега борд и екипажите им се прехвърлят на палубата.
Ти си в първите редици. Веднага се отправяш към каютата на капитана, която се намира под
палубата. Към нея води тясна стълба. Долу цари пълен мрак. Остава ти само едно стъпало, когато
забелязваш раздвижване вляво от теб.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по- голяма от 13, отиди на 69. В противен
случай, на 68.
68
Неочакван за теб нападател се е скрил точно до стълбата и търпеливо е чакал своя час.
Позицията му е прекалено изгодна, за да се провали в опита си да те убие. Прави го по безупречен
начин, пробождайки те с шпага. Кариерата на суперагента завърши печално в трюма на една
фрегата.
69
Неочакван за теб нападател се е скрил до стълбата и търпеливо е чакал своя час. Шпагата му се
насочва към незащитените ти ребра, но твоето чувство е невероятно. Изтегляйки тялото си назад,
пропускаш острието пред себе си и с бърз удар обезвредяваш нападателя. Сега пътят към капитана е
свободен.
С шут изкъртваш вратата на каютата, капитанът е вътре, точно в средата. Току-що е взел в ръце
шпагата си. Трябва да го атакуваш, но как?
- пистолет - отиди на 70.

- шпага - отиди на 72.
70
Всичко става много бързо. Капитанът се нахвърля към теб, ти насочваш пистолета срещу него и
стреляш.
Виж оценката си за стрелба с пистолет. Ако е по-голяма от 11, отиди на 71. В противен случай
отиди на 72.
71
Добър изстрел, въпреки трудното положение. Капитанът е мъртъв и това сломява съпротивата
на екипажа. Изхвърляте през борда няколко по-буйни глави, а останалите се предават.
Отиди на 75.
72
Няма друг начин - ще трябва да се дуелираш. Капитанът атакува, ти успяваш да се защитиш и
на свой ред нападаш. Той не е фамозен боец, но има добра защита и двубоят се проточва.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 23, отиди на 73. В противен случай отиди
на 74.

73
Преимуществото ти е огромно, но няма защо да се гордееш с това. Не е особен подвиг да
победиш капитан на търговска фрегата. С поредица от неотразими удари го притискаш в ъгъла,
избиваш оръжието му и го пробождаш.
Със смъртта на капйтана приключва и съпротивата на екипажа. Изхвърляте през борда няколко
по-луди глави, а останалите се предават.
Отиди на 75.
74
Е, противникът ти съвсем не беше страшен, но ти си трагичен фехтувач. Нападаш, капитанът се
защитава и дебне момент за атака. В безкрайната си доброта ти му предоставяш такава възможност
и шпагата му те пробожда. Така завършва кариерата на суперагента.
75
Фрегатата е твоя! Натоварвате екипажа й в двете лодки и ги оставяте да се оправят както могат,
а корабът излиза в морето.
Отбележи в дневника, че авторитетът ти е нараснал с една точка след победата.
Корабът е само с осем леки оръдия. Здравината му е под всякакви изисквания, може би точно
затова са спрели - за да я оправят. Такелажът е горе-долу наред, а маневреността а скоростта са
малко под средното.
Сега имаш възможност за избор, относно курса на фрегатата. Ако предпочетеш да се върнеш в
Порт Роял и да я продадеш, отиди на 76. Ако ти се иска да поплуваш малко в открито море и да
завоюваш още някой кораб, отиди на 81.
76
Корабът акостира в Порт Роял. Това се превръща в събитие за града, защото всеки се интересува
дали не сте видели френския военен кораб, за когото се носят слухове, че обикалял наоколо.
Оставяш екипажа да разправя небивалици по кръчмите и се заемаш да продадеш кораба. Не можеш
да го задържиш за нападението срещу „Санта Мария”, защото качествата му се нуждаят от голямо
подобрение, а ти нямаш необходимите пари, за да го направиш. Добре поне, че кандидат- купувачи
има достатъчно.
Виж оценката си за търговски нюх. Ако е 1 или 2, отиди на 77. Ако е 3 или 4, отиди на 78. Ако е
5 или 6, отиди на 79.
77
Ти си добър боец, но слаб търговец. Убеден съм, че можеше да вземеш повече за кораба, но не
знаеше точно как да го направиш. Все пак и получените 24 000 песос не са малко. Даваш
половината на екипажа, а останалите са за теб. Отбележи си в дневника, че си спечелил 12 000
песос. Отиди на 80.
78
Търговията не е твое призвание, но успяваш да продадеш кораба на прилична цена - 30 000
песос. Половината даваш на екипажа, а останалите пари са за теб. Отбележи в дневника, че си
спечелил 15 000 песос. Отиди на 80.
79

Ти знаеш как се правят пари. След дълги преговори постигаш най-доброто - вземаш
максималната цена на кораба. Продаваш го за 34 000 песос. Половината даваш на екипажа, а
останалите са за теб. Отбележи в дневника, че си спечелил 17 000 песос. Отиди на 80.

80
Вече имаш достатъчно пари. за да се замисляш къде би могъл да ги съхраниш, сещаш, се за
Учителя и отиваш при него за съвет.
- Дай ми ги — казва той. - Срещу сто и петдесет песос ще ти ги пазя, докато се върнеш.
Съгласяваш се, разбира се. Ако можеш да се довериш на някого, то това безспорно е Учителя.
Освен това сумата не е чак токова голяма, че да си заслужава човек да рискува заради нея.
Решил проблема с парите, ти отново си изправен пред избор. Ако решиш да се пробваш при
Конър, отиди на 129 от „Изпитът при Конър”. Ако предпочетеш да плаваш под командването на
Флинт, отиди на 175 от „Пуертобело”.
81
- Момчета, очакват ни славни дни - обявяваш ти пред екипажа си. - Ще се отправим в открито
море, за да завладеем още някой и друг кораб!
Но вместо приветствен рев настъпва мълчание.
- Капитане - обажда се лейтенантът, - мисля, че това е неоправдан риск. Корабът може да
плува, но едва ли ще издържи в битка. Първо, оръдията му са прекалено малко. Освен това
качествата му се под средните. Нека се върнем в Порт Роял. Ще продадем кораба поне за 25 000
песос.
- Ти си луд! - нахвърляш се срещу него. - Нима трябва да слушам такива приказки? Имам под
ръка двайсетина смелчаци и кораб, който не е от най-добрите, но хората са се оправяли и с далеч
по-лоши от него.
Сред екипажа настъпва брожение. Колко плати на лейтенанта в началото? Ако си платил 2950
песос, отиди на 82. Ако си платил 4400 песос, отиди на 86.
82
Лейтенантът не пожелава да спори с теб. Той вади пистолет и се опитва да те застреля. Дали ще
успее зависи от способностите ти.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 12, отиди на 84. В противен
случай отиди на 83.
83
Бунт на кораба! За твое голямо съжаление този бунт е успешен. Изстрелът те уцелва в гърдите
от упор. Така завършва кариерата на суперагента.
84
Изстрелът преминава на косъм от теб.
- Умри, предател! - изкрещяваш ти и се нахвърляш срещу него с шпага.
Екипажът стои безучастен, а двамата с лейтенанта се вкопчвате в ожесточен двубой.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 22, отиди на 92. В противен случай отиди
на 85
85
Той не е фамозен боец, но ти си направо трагичен, когато става дума за фехтовка. Бърза атака от
негова страна слага край на дуела. Шпагата му те промушва и така кариерата на суперагента
приключва безславно.

86
- Не мислете, че съм страхливец, капитане. При друг случай ще ви покажа, че не ви отстъпвам
по мъжество. но нека не правим глупостта да излезем в морето с този кораб Ще станем лека плячка
на всеки военен кораб, а може дори някой от търговските кораби да ни се опъне в евентуална битка.
Оръдията ни са прекалено малко за битка, а качествата на кораба го правят непригоден за абордаж.
Просто не виждам как бихме могли да завладеем още нещо. Трябва да сме доволни, ако успеем да
закараме този кораб в Порт Роял и да го продадем.
Избирай! Ако решиш да го послушаш, отиди на 87. Ако продължиш да настояваш да
продължите плаването, отиди на 88.
87
Лейтенантът не иска плаването да продължи, а той е много по-опитен от теб. Екипажът също
недоволства. Това те кара да промениш решението си и да се насочиш към пиратската крепост.
Отиди на 76.
88
- Въпреки всичко ще потърсим плячка - не отстъпваш ти.
Екипажът започва да проявява недоволство. Лейтенантът отчаяно поклаща глава и забелязваш
нещо налудничаво в погледа му. В момента този човек с труд удържа нервите си.
Ако си победил капитана на фрегатата в дуел с шпаги, отиди на 91. В противен случай отиди
на 89.
89
- За последен път ви казвам, капитане, нека да се върнем в Порт Роял. Да не предизвикваме
съдбата.
- Той е прав - обажда се някой от екипажа.
- Лудост е да продължаваме, вместо да си приберем паричките - допълва друг и тези думи
като че ли точно отразяват мислите на всички.
Ако склониш да размислиш, отиди на 87. Ако продължиш да настояваш на своето, отиди на 90.
90
- Тук аз съм капитанът, а вие ще се подчинявате, страхливци нещастни! - изкрещяваш ти. Който мисли за неподчинение, ще увисне на мачтата!
Но никой не си губи времето да мисли за неподчинение, те направо действат. Всички се
нахвърлят срещу теб и след кратка съпротива от твоя страна си заловен.
- Ето кой ще увисне на мачтата - изсмива се лейтенантът.
Не е за вярване, но те наистина те обесват. Така завършва кариерата на суперагента.
91
Лейтенантът изважда шпагата си и процежда:
- Ще се бием на живот и смърт. Няма да се подчиня на един луд!
Цяло щастие е, че екипажът остава неутрален в този спор, но все пак ще трябва да победиш в
дуел. Изтегляш шпагата и двубоят започва.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 24, отиди на 92. В противен случай отиди
на 85.
92

Е, побеждаваш го, разбира се, но не бива да забравяш, че това не е кой знае какъв подвиг.
Важното е, че след като шпагата ти го пробожда, екипажът започва да ти се подчинява
безпрекословно. Вече няма спор - ще търсите плячка. Единственият въпрос е: къде?
Ако решиш да се придържаш близо до брега, отиди на 107. Ако се осмелиш да излезеш в
открито море, отиди на 93.
93
Смелостта ти бързо е възнаградена - на хоризонта се появява платно.
- Търговци са - казва един от опитните мъже в екипажа. - Едва ли имат повече оръдия от нас.
На мачтата на забелязания кораб се вее френско знаме. Когато се приближавате малко по-близо,
вече става ясно, че е търговски кораб, което означава, че не е силен във военно отношение, но и
твоят кораб не е страшилище.
Ако се решиш да нападнеш французина, отиди на 95. В противен случай отиди на 94.

94
Някакъв вътрешен глас ти подсказва, че не бива да нападаш този кораб и ти решаваш да го
послушаш, въпреки недоволството на екипажа.
- Капитане, щом пропуснахме тези слабаци, значи сме прекалено слаби. По-добре е да се
върнем у дома — казва човекът, когото си назначил за лейтенант.
Като се замисляш върху думите му, разбираш, че е прав. Корабът поема курс към Порт Роял.
Отиди на 76.
95
- Атака! — заповядваш mu u корабът се устремява към противника.
Като допълнение към тези думи даваш заповед за изстрел от носовото.оръдие.
За твоя изненада французинът веднага се предава. Веднага щом стъпваш на борда му, разбираш
причината — буря е отслабила здравината на кораба и дори само един точен изстрел би могъл за го
потопи. Плячката, която вземаш е 10 000 песос. Половината от тях са твои. Отбележи това в
дневника. Авторитетът ти нараства с една точка.
Освен пари, от французите вземаш и знаме, защото холандското се изгубва, докато пренасяте
плячката.
След този успех решаваш да не изнудваш повече късмета си.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 96. Ако е от 4 до 6, отиди на 97.
96
Корабът е прекалено несигурен, голям късмет е, че все пак успя да се добереш до някаква
плячка, но сега поемаш курс към Порт Роял.
Отиди на 103.
97
В природата съществува равновесие, според което всеки минус има свой плюс. а редом с добрия
шанс върви някакво нещастие. В случая това е френски военен кораб, който е прекалено бдителен,
за да те пропусне. Трябва да решиш как ще се справиш с него.
Ако решиш да вдигнеш френския флаг и да се измъкнеш с преговори, отиди на 98. Но за този
вариант трябва да знаеш френски. Виж графа номер 1 от способностите си - говорими езици. Ако
предпочиташ бягство, отиди на 99.
Единственият друг вариант е смела атака. В този случай отиди на 113.

98
Смело вдигаш френското знаме и изчакваш врага. Французинът застава на двадесетина
метра.
- Кои сте и с каква цел плавате? — пита капитанът.
Излагаш му предварително измислената версия. Остава само да се надяваш, че той ще ти
повярва.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 5, отиди на 101 Ако си посочил 6, отиди на
100.
99
Вдигаш френското знаме, опъваш всички налични платна и корабът започва да пори вълните
с максимално възможна за момента скорост. Но това съвсем не е достатъчно. Ако иска,
французинът винаги може да ви настигне. Остава надеждата, че знамето ще ги заблуди или, че
няма да са толкова настървени, че да преследват всеки кораб.
Посочи една число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 100. Ако си посочил 5 или 6,
отиди на 102.
100
За съжаление французинът се усъмнява във френската ти националност и боят става
неизбежен. Колкото и да е неприятно, предстои ти битка с военен кораб, докато разполагаш само
с жалък търговски кораб, при това в лошо състояние.
Отиди на 113.
101
Идеята се оказва успешна. Сам се учудваш в каква степен владееш френския език. С такова
произношение едва ли някой би се усъмнил в теб. Най-вероятно капитанът е решил, че дори да
сте пирати, сте на страната на Франция.
След кратко сбогуване двата кораба поемат всеки по своя път. Твоят води към Порт Роял.
Отиди на 103
102
Понякога е важно човек да е роден под щастлива звезда. Дали защото развя френското знаме
или защото си улучил мързеливия ден на врага, но успяваш да се изплъзнеш и от тази опасност.
Поемаш курс към Порт Роял.
Отиди на 103.
103
Пътуването до пиратската крепост минава без премеждия. Акостирането на кораба предизвиква
голям интерес сред населението. Всеки се интересува дали не сте видели френския военен кораб, за
когото се носят слухове, че обикалял около острова. Оставяш екипажа да разправя небивалици по
кръчмите и се заемаш с продажбата на кораба. Не можеш да го задържиш за нападението срещу
„Санта Мария", защото качествата му се нуждаят от голямо подобрение, а ти нямаш пари за това.
Виж оценката си за търговски нюх. Ако е 1 или 2, отиди на 104. Ако е 3 или 4, отиди на 105.
Ако е 5 или 6. отиди , отиди на 106.
104
Защо все те минават, когато става дума за пари. Продаваш кораба за 30 000 песос, но екипажът е
на мнение, че си можел да вземеш и повече. Някои дори изказват съмнение, че премълчаваш

истинската сума, но се задоволяват само с мърморене. Половината от парите са за теб. Отбележи в
дневника, че си спечелил 15 000 песос.
Отиди на 80.
105
Може да не си светило в търговията, но не си и некадърник. Продаваш кораба за 36 000 песос.
Екипажът приема, че това е нормална цена. Половината от парите са за теб. Отбележи в дневника,
че си спечелил 18 000 песос.
Отиди на 80.
106
Когато става дума за пари, ти си истинска лисица. Купувачите са много и това ти помага да
вземеш добра цена за кораба. Продаваш го за 42 000 песос. Половината от тях е за екипажа, а
останалите за теб. Отбележи в дневника, че си спечелил 21 000 песос.
Отиди на 80.
107
Ако се беше вслушал в приказките, които се носеха в Порт Роял, щеше да знаеш, че има голяма
вероятност по крайбрежието да броди френски военен кораб. За нещастие такъв кораб наистина
съществува и което е по-лошото, ти го срещаш в морето.
Отдалеч си личи. че това е кораб, който без затруднения би се справил с твоята черупка, но сега
не e време за униване. Трябва да избереш тактика.
Ако владееш холандски, би могъл да издигнеш холандския флаг и да преговаряш. Тогава отиди
на 108.
Ако предпочетеш да бягаш, отиди на 109.
Последният вариант е атака Тогава отиди на 113
108
Бързо вдигаш холандското знаме и изчакваш французина да се приближи. Той спира на
двайсетина метра.
- Кои сте вие и с каква цел плавате? - пита те капитанът първо на френски, а после на
английски.
В отговор пускащ брилянтния си холандски и обясняваш, че понятие си нямаш от други езици.
Отсреща се замислят. Остава само да се надяваш, че си бил достатъчно убедителен.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 5, отиди на 111. Ако си посочил 6, отиди на 110
109
За всеки случай вдигаш холандското знаме и опъваш всички платна. Корабът се понася с
максимално възможната за момента скорост, но знаеш, че само бързината не може да те спаси,
французинът е много по-бърз и стига да поиска, лесно може да те настигне. Остава да разчиташ на
късмета си.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 110. Ако е 5 или 6, отиди на 112.
110
За съжаление французинът се усъмнява в холандската ти националност и боят става неизбежен.
Колкото и да е неприятно, предстои ти битка с военен кораб, докато разполагаш само с търговски
кораб, при това в жалко състояние.
Отиди на 113.

111
Едва ли някой там разбира поне думичка холандски. Освен това французите са предпазливи с
чужди кораби, защото не им се иска да стават скандали по незначителни поводи, Франция не може
да си позволи да се кара с другите морски сили
След кратко сбогуване двата кораба поемат всеки по своя път. Твоят води към Порт Роял.
Отиди на 76.
112
Чудесно е, когато на човек му върви. Дали защото вярва, че си холандец, или защото го мързи да
те гони, но французинът те оставя да се отдалечиш безпрепятствено. След тази среща решаваш, че
няма смисъл да рискуваш повече. Поемаш курс към Порт Роял.
Отиди на 76.
113
Сега, когато ще трябва да преживееш първото си морско сражение, ще се наложи да избереш
тактика за предстоящия сблъсък. Честно казано нямаш много варианти. Можеш да опиташ абордаж
или да заложиш на двубой борд срещу борд. в който се разменят залпове. Какво ще предпочетеш?
- залпове - отиди на 115.
- абордаж - отиди на 114.
114
С малката си батарея и крехкия кораб е по-добре да се въздържаш от стрелби. Мобилизираш
екипажа за изпълнение на маневра за абордаж. Тя не е от най- лесните, защото хората ти са малко, а
французинът е много по-подвижен, но това е единственият шанс за спасение.
Колко пари даде на лейтенанта за екипаж?
- 2950 песос - отиди на 116.
- 4400 песос - отиди на 117.
115
Съзираш малък шанс във възможността по случайност да уцелиш някоя мачта на противника и
да го лишиш от способността да те преследва.
Всеки, който има и най-малко понятие от оръдия, става артилерист. Малкото останали се заемат
с такелажа. Всичко е готово за обръщането на левия борд срещу врага.
Французинът спокойно следи маневрите ви, изчаква да се обърнеш срещу него, да се откриеш
по дължина и едва тогава дава залп. Оръдията му гръмват само веднъж, само защото няма нужда от
повече разход на барут и гюлета. Холандската фрегата остава без мачта и с няколко пробойни, две
от които под ватерлинията. Корабът започва бързо да се пълни с вода. французинът изчаква
потъването.
Вземаш единствено правилното решение - скачаш зад борда в студената вода. Две френски
лодки дебнат за бегълци, затова ще трябва да преплуваш голяма част от разстоянието до брега под
вода.
Ако имаш хапче за дълго плуване, отиди на 125. Ако нямаш, отиди на 118.
116
Хората ти се стараят да изпълняват точно заповедите, но не всичко е в техните възможно- ти.
Опититe дa обърнете носа на кораба срещу французина са обречени на провал. Той лесно прави
бърза маневра, с която застава точно срещу левия борд на твоя кораб. След това оръдията му кихват
смъртоносния си заряд.

Корабът ти рухва. Едната мачта пада пречупена в основата, отварят се няколко големи
пробойни, две от които под ватерлинията. Фрегатата започва бързо да се пълни с вода, а
французинът търпеливо чака потъването й.
Вземаш единствено правилното решение — скачаш зад борда в студената вода. Две френски
лодки дебнат за бегълци, затова ще трябва да преплуваш голяма част от разстоянието до брега под
вода.
Ако имаш хапче за дълго плуване, отиди на 125. Ако нямаш, отиди на 118.
117
Корабът ти е истинска черупка в сравнение с противниковия, но екипажът ти е страхотен. Тези
хора са закърмени в морските битки и правят чудеса с немощната фрегата. Французинът се опитва
да предотврати вашата маневра за обръщане с носа напред към врага, но не успява. Фрегатата бавно
се приближава до него, понасяйки с лекота няколко изстрела на носовото оръдие.
Най-сетне идва мигът на долепянето на бордовете и пиратите нахлуват на палубата на
французина. Ти си един от първите, което води със себе си някои неприятни последици. Посреща ви
силен залп.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 12, отиди на 120. В противен
случай отиди на 119.
118
Колко дълго може да издържи човек без въздух? Сигурно има рекорд в тази област, но ти си
далеч от върховите постижения. На всичкото отгоре в резултат на лош късмет изплуваш за глътка
въздух на не повече от десетина метра от една от лодките. Хората в нея веднага те забелязват и с
няколко енергични маха стигат дo теб Опитваш ce да сe гмурнеш, но залпът на пушките прекършва
ентусиазма ти. Един от куршумите слага край на кариерата на суперагента.

119
Те са строени в две редици, с вдигнати пушки и мрачни погледи. Съзираш ги, но няма какво да
направиш - нали трябва да се прехвърлиш на чуждата палуба. Смело се хвърляш в атака, когато
идва залпът. Поразен от няколко куршума рухваш мъртъв. Кариерата на суперагента приключва.
120
Французите са строени в две редици с вдигнати пушки и мрачни погледи. Съзираш опасността
и веднага, след като се прехвърляш на чуждата палуба, правиш две кълбета. Така минаваш под
куршумите и достигаш близо да врага. Бързо пускаш шпагата в действие. Започва тежка и неравна
битка. Французите са три пъти повече, но твоите хора са по-опитни. Много зависи и от личния ти
пример.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по голяма от 24, отиди на 122.
В противен случай отиди на 121.
121
Чудеса стават само в приказките. Хората ти се бият с отчаяна храброст, но дори това не помага.
Палубата се превръща в кървава арена. Постепенно французите ви притискат към носа. Безсилен си
пред тяхното превъзходство Знаеш, че би могъл да обърнеш хода на битката, само ако успееш да
убиеш капитана им. Затова се решаваш на отчаяна постъпка — смело тръгваш напред през
френските редици, размахвайки яростно шпагата на всички страни с надеждата да се предпазиш от
коварни удари. Но усилието ти е напразно. Изненадващ удар те изпраща в безсъзнание.

След време, не знаеш дали час или минути, се свестяваш, но само за да бъдеш обесен като
морски разбойник. Кариерата на суперагента приключи.
122
Битката продължава с променлив успех. На няколко пъти повеждаш хората си в атака, но
французите успяват да ви удържат и постепенно редиците ви оредяват Врагът бавно, но сигурно ви
обгражда.
Знаеш, че би могъл да обърнеш хода на битката, ако успееш да убиеш капитана, но той е
прекалено далече, за да можеш да го достигнеш. Така стигаш до нерадостния извод, че
единственото спасение е бягството Мобилизираш всичките си сили и се хвърляш срещу
французите, стремейки се да се добереш до борда.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 123. Ако е от 4 до 6, отиди на 124.
123
За съжаление чудеса стават само в приказките. Трудно се пробива обръч, когато врагът е
толкова силен. За да преминеш, зарязваш защитата, а това не минава безнаказано. Изненадващ удар,
дошъл някъде отстрани, те изпраща в безсъзнание. След време се свестявашваш, но само за да
бъдеш позорно обесен като морски разбойник. Кариерата на суперагента приключи.
124
Раздаваш бесни удари наляво и надясно, стремейки се дa пробиеш обръча на врага. Атаката ти
изглежда безумна, но знаеш, че това е единственият ти шанс дa се измъкнеш. Много от хората ти
попадат в плен.
Французите, смаяни от твоята смелост, оставят коридор и успяваш да се добереш до борда на
кораба. С елегантен скок се озоваваш във водата. След теб пускат две лодки с преследвачи, затова
се налага да изплуваш голяма част от разстояние до брега под вода.
Ако имаш хапче за дълго плуване, отиди на 125. Ако нямаш, отиди на 118.
125
Хапчето те спасява! Бързо го поглъщаш и вече можеш да не се притесняваш от липсата на
въздух. Превърнал си се в нещо повече от риба. Плуваш на десетина метра под водната повърхност,
за да избегнеш французите и като че ли ще успееш да се добереш жив до брега, когато пред очите ти
се появява голяма риба. Тя се насочва право към теб.
Ако имаш хапче срешу хищници гълташ го и отиваш на 128. В противен случай отиди на 128.
127
В подводните двубои си съвсем безпомощен. Опитваш се да държиш хищника по-далеч от теб с
шпагата, но акулата не може да бъде спряна по този начин. Тя бавно обикаля около теб, търсейки
подходящ момент за атака, и когато го намира, се спуска към тялото ти.
Един мъж става храна на една акула. Така кариерата на суперагента приключва. Съвсем
безславно!
128
Приближаването на рибата спира и тя застива срещу теб. Това продължава само няколко мига.
После акулата бавно се извръща и се отдалечава. Опасността отминава и ти спокойно продължаваш
към брега. Плуването минава без повече премеждия. Добираш се до острова и след няколко дена
пристигаш в Порт Роял.
Ако си имал пушка или пистолет, те вече не ти вършат работа. Единственото ти оръжие е
шпагата и камата, ако си имал такива. Ти си изморен и окъсан, загуби много пари. но това не може
да те сломи. Крахът на една авантюра не означава провал на мисията. Истинските приключения
тепърва предстоят.

Отбележи в дневника, че си останал без пукната пара.
Сега трябва да направиш своя избор между двете експедиции, които се подготвят в момента.
Ако избереш плаването под командването на Флинт, отиди на 175 от „Пуертобело”. Ако
предпочетеш да се пробваш при Конър, отиди на 129 от „Изпитът при Конър"
ИЗПИТЪТ П РИ КОНЪР
129
Хората на Конър са се разположили на около километър от Порт Роял в самостоятелен лагер.
Някои от тях се упражняват в боя с шпага, други тренират ръкопашен бой, а трети - стрелба. Имаш
чувството, че присъстваш на олимпиада по пиратските дисциплини.
- Новак ли си? - спира те един от пиратите, който само надзирава упражняващите се.
- Да. сър - отговаряш ти.
- Добре, сигурно търсиш Конър?
Уверяваш го, че е точно така
- Той е на кораба, провежда малък изпит за такива като теб.
По пътя към кораба срещаш голяма група пирати и от приказките им разбираш, че Конър не ги е
приел в екипажа си. Разбира се, това не може да те стресне - ти не си обикновен пират.
Конър се е облегнал на парапета при капитанския мостик и оттам дава нареждания на новаците
Когато те вижда, прекратява изпита.
- Не те познавам - казва той. - Искаш да плаваш с мен?
- Да, ако е възможно - отговаряш ти.
- Тогава се нареди на опашката за новаци, момче, и чакай да ти дойде реда.
Преди теб минават дванайсет човека и само един от тях остава в екипажа на Конър.
- Така е при мен - усмихва се той, когато заставаш пред него. - Но умея да бъда добър с
истинските морски вълци. Сега да видим за какво ставаш. Моряк или артилерист? А може би
пехота или дори стрелец?
Какъв би могъл да бъдеш?
Избери за коя длъжност ще се кандидатираш.
- артилерист - отиди на 141.
- моряк - отиди на 130.
- стрелец - отиди на 147.
- пехота - отиди на 156.
130
- Ще се опитам да докажа, че ставам за моряк — казваш ти.
- Чудесно, отиди при фокмачтата - нарежда той.
Изтръпваш. Разбира се, един моряк трябва да знае как се наричат мачтите, но ти...
Има три мачти. Ако избереш най-близката до носа на кораба, отиди на 131. Ако избереш
средната, отиди на 133. Ако избереш най-отдалечената от носа, отиди на 132.
131
- А сега — казва Конър, когато отиваш до фокмачтата (позна, това наистина е тя!), —
покатери се по нея.
Ето, че си изправен пред ново изпитание. Ще трябва да се правиш на маймуна.
Събери оценките си за сръчност и сила. Ако резултатът е по-голям от 8, отиди на 135. В
противен случай отиди на 134.

132
- О, не - хваща се за главата Конър. - Та ти дори не знаеш коя е фокмачтата. Забрави, гдето
съм допуснал, че от теб може да стане моряк. Ако само това си мислиш, че можеш, по-добре си
върви да не се мъчим повече. Или си избери друга професия.
Е, не ставаш за моряк, но какво ти пречи да опиташ някоя от другите длъжности. Отиди на 173.
133
Уверено се отправяш към средната мачта, решавайки. че тя като нищо може да се окаже
търсената фокмачта. Отиди на 132.
134
След поредица от неуспешни опити, всички разбират, че не би могъл да се покачиш дори на два
метра пo мачтата.
- Достатъчно - прекъсва страданията ти Конър. - Очевидно няма да те взема като моряк, но
може би имаш способности за друга длъжност?
Е, не ставаш за моряк, но нищо не ти пречи да опиташ за някоя от другите възможности. Отиди
на 173.
135
Доста бързо стигаш до първото напречно дърво.
- Достатъчно - казва Конър. - Можеш да слезеш. Имаш способности за моряк, но не мога да те
приема, ако не си добър боец. Какво предпочиташ - ръкопашен бой или дуел с шпаги?
Ако избереш бой с голи ръце, отиди на 136. Ако предпочетеш боя с шпаги, отиди на 137.
136
- По-силен съм само с юмруци — казваш ти.
- Да видим — плясква с ръце Конър и един от екипажа му излиза срещу теб. - Бийте се все
едно, че сте на палубата на някой галеон, без излишна пощада и смекчени удари.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 18, отиди на 140. В противен случай
отиди на 138.
137

- Предпочитам шпагата - казваш ти.
- Да видим на какво си способен — плясва с ръце Конър и един от екипажа му излиза срещу

теб. — Бийте се все едно, че сте на палубата на някой галеон. Не искам да виждам излишно
смекчени удари.
Виж оценката си за боя с шпага. Ако е по-голяма от 18, отиди на 140. В противен случай отиди
на 138.

138
Съперникът ти се оказва корав и скоро става ясно, че не можеш да се мериш с него.
- Достатъчно - прекъсва двубоя Конър. - Слушай, момче, ти си много лош боец. Може би е
по-добре да опиташ друга длъжност, а?
Слаб си дори за моряк. Ще трябва да се пробваш някъде, където няма двубои. Отиди на 173.
140
Трябват ти около пет минути, за да покажеш, че си поне с две класи над съперника си в този
двубой.
- Достатъчно - прекъсва ви Конър. - Приет си за моряк в моя екипаж.

Целта е постигната!
Ако си атакувал с лодка холандската фрегата или ако това е второто ти явяване пред Конър на
изпит, отиди на 172. В противен случай отиди на 171.
141
- Мисля, че ставам за артилерист - казваш ти.
- Ще видим. Отиди до кулеврината.
На кораба има много оръдия, но две са точно пред теб. Едното е тънко и дълго, а другото - късо
и дебело. Кое ли от тях е кулеврината?
Ако решиш, че късото оръдие се нарича кулеврина отиди на 142. Ако заложиш на дългото,
отиди на 143.
142
- О, не - хваща се за главата Конър. - Ти дори не знаеш какво е кулеврина. От теб артилерист
може и да стане някога, но на мен ми трябва сега. По-добре се ориентирай към друга длъжност.
Отиди на 173.
143
Позна!
- Добре - казва Конър, - сега да видим как се справяш. Ще трябва да заредиш оръдието, да
донесеш гюлето от оня куп и да го сложиш в дулото. Разбра ли?
Кимваш с глава и стартираш.
Събери оценките си за бързина, сръчност, сила и издръжливост. Ако резултатът е по-голям от
14, отиди на 145. В противен случай отиди на 144.
144
Доста пот изливаш, но напразно. Прекалено много се туткаш около оръдието.
- Не ставаш — казва Конър. — Губиш много време, а това е недопустимо в боя. Избери си
друга длъжност.
Отиди на 173.
145
Проливаш доста пот, но трудът ти бива възнаграден.
- Добре се справи - казва Конър. - Много си добър около оръдието, но ще трябва да проверя
доколко си близък с шпагата. При абордаж участват всички, затова трябва да можеш да се биеш.
Конър плясва с ръце и срещу теб излиза един пират от екипажа.
- Бийте се сериозно, сякаш е истинска бика. Не искам смекчени удари.
Виж оценката си за боя с шпага. Ако е по-голяма от 16, отиди на 146. В противен случай отиди
на 154.
146
Бързо показваш, че уменията ти надхвърлят противниковите.
• - Достатъчно — прекъсва двубоя Конър. - Приет си за артилерист в моя екипаж.
Целта е постигната!
Ако си атакувал с лодка холандска фрегата или ако това е второто ти явяване на изпит при
Конър, отиди на 172. В противен случай отиди на 171.
147

- Бих искал да бъда стрелец - казваш ти.
- Добре, да видим как е мерникът ти днес.

Конър поставя малко парче кожа на носа на кораба.
- Можеш ли да го уцелиш? - пита той.
Вдигаш пушката, прицелваш се и натискаш спусъка.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 12, отиди на 148. В противен случай
отиди на 149.
148
Куршумът отнася кожата.
- Това беше добре. Сега пробвай с пистолет - казва Конър и слага нова цел.
Виж оценката си за стрелба с пистолет. Ако е по-голяма от 11, отиди на 150. В противен
случай отиди на 151.
149
Куршумът минава далеч от целта.
- Няма да стане - поклаща неодобрително глава Конър. - Избери си някоя друга
длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
150
Отново точен изстрел! Конър се усмихва доброжелателно.
- Ти си добър стрелец, момче - похвалва те той. — Но има още някои неща, които трябва
да умееш. Например да уцелиш мачтата с кама от двадесет крачки.
Заставаш на определеното разстояние и с бърз замах мяташ оръжието.
Виж оценката си за хвърляне на кама. Ако е по-голяма от 14, отиди на 152. В противен
случай отиди на 153.
151
Изстрелът с пистолет крие някои тайни за теб. Целта остава недокосната, а Конър
недоволно поклаща глава.
- Не те бива много за стрелец, момче, по-добре си - избери друга длъжност, ако искаш да
плаваш с мен.
Отиди на 173.
152
С тъп звук острието се забива в дървото.
- Браво - казва Конър. - Сега остава да се представиш добре и в двубоите с хладно оръжие.
Той плясва с ръце и от екипажа излиза пират с шпага в ръце.
- Бийте се сякаш сте на палубата на някой галеон. Не искам да се щадите, ясно ли е?
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 16, отиди на 155. В противен случай отиди
на 154.
153
Острието дори не облизва дървото.
- Ех, жалко — въздъхва Конър. - Досега беше на ниво, но щом не владееш камата... Избери си
някоя друга длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
154
Противникът ти е доста посредствен, но ти си нямаш понятие от фехтовка, затова бързо става
ясно, че си прекалено слаб в боя с шпаги.

- Невероятно! — възкликва Конър. — Сигурно за пръв път виждаш шпага щом си толкова
несръчен. Как изобщо смееш да си предлагаш услугите като пират?! Избери си някоя друга
длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
155
Противникът ти е прекалено слаб, за да може дори малко да те затрудни. Без да показваш
пълните си възможности, демонстрираш превъзходство.
- Достатъчно — прекъсва ви Конър. — Приет си за стрелец в моя екипаж.
Целта е постигната!
Ако си атакувал с лодка холандска фрегата или ако това е второто ти явяване на изпит при
Конър, отиди на 172. В противен случай отиди на 171.
156
- Предпочитам да бъда в пехотата - казваш ти. - Не обичам задълженията на моряците.
- Избра най-трудното. Има едно упражнение, което трябва да се научиш да изпълняваш
безупречно, ако искаш да бъдеш в пехотата. Разбира се, по-важно е как се справяш с оръжията, но
преди всичко трябва да се добереш до противниковата палуба.
Упражнението е имитация на ситуациите при абордаж. Трябва да хвърлиш точно абордажната
кука, да преминеш по въжето й разстояние от около десет метра и да се изкачиш на върха на
капитанския мостик само на мускули.
Събери оценките си за сила, издръжливост, бързина и сръчност. Ако резултатът е по-голям от
13, отиди на 157. В противен случай отиди на 158.
157
Справяш се отлично с трудното упражнение.
- Добре - казва Конър. - Сега да видим как боравиш с различните видове оръжия. Ще
започнем с шпагата.
Капитанът плясва с ръце и от екипажа излиза моряк с шпага в ръце.
- Ще се биете сякаш сте на палубата на галеон Не искам смекчени удари - предупреждава ви
Конър.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 22, отиди на 159. В противен случай отиди
на 160.
158
Упражнението се оказва прекалено трудно за теб.
- Няма да излезе от теб пехотинец - поклаща глава Конър. - Избери се някоя друга длъжност,
ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
159
Противникът ти е добър, но твоето майсторство е много над средното ниво. Дори не се налага да
демонстрираш пълните си възможности, за да убедиш всички в превъзходство си.
- Достатъчно - прекъсва ви Конър. - Личи, че си опитен фехтувач. Но дали си така добър и с
голи ръце?
Следващият ти противник не е въоръжен. Предстои ти ръкопашен бой.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 20, отиди на 161. В противен случай
отиди на 162.

160
Ако досега си смятал, че си добър фехтувач, крайно време е да осъзнаеш дълбоката си заблуда.
Противникът ти е малко над средното ниво, но това стига, за да те превъзхожда по всички
показатели.
- Достатъчно —.прекъсва ви Конър. - Избери си друга длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Не ставаш за пехотинец.
Отиди на 173.
161
Човекът срещу теб има силен удар и добре носи на бой, но си няма понятие от бойни техники.
Тази негова неосведоменост ти помага да избягваш атаките му и със силни контри да го изморяваш.
- Покажи ми. че можеш да го простреш на земята - обажда се Конър. — В битката няма да
можеш да си играеш като котка с мишка, трябва бързо да се справяш с противниците си.
След тази забележка пускаш в ход ритниците си и поваляш противника.
- Така добре ли е? - питаш капитана.
- Впечатляващо. Идва ред на камата.
Този път съперникът ти е въоръжен с кама.
Виж оценката си за бой с кама. Ако е по-голяма от 17, отиди на 164. В противен случай отиди
на 163.
162
Защо не знаеше поне малко от източните бойни техники? В случая това би ти помогнало срещу
грамадния противник. Той притежава тежък удар и добре носи на бой. Ти си по-пъргав и успяваш
да нанесеш два пъти повече удари, но без особен ефект, докато той те намира два пъти и на третия
те просва на палубата.
- Жалко - въздъхва Конър. - Досега вървеше добре, но след това поражение е по-добре да си
избереш друга длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
163
Боят с кама е истинско изкуство, когато се провежда от майстори. За съжаление ти не владееш
добре това изкуство и противникът ти бързо показва, че боят са ками е твоето слабо място.
- Достатъчно - прекъсва ви Конър. - Ако искаш да плаваш с мен, по-добре си избери друга
длъжност.
Отиди на 173.

164
Боят с ками е истинско изкуство, когато се провежда от майстори. За щастие ти добре владееш
това изкуство и успяваш да се справиш с противника си no убедителен начин. Изчакваш го да
атакува, леко се дръпваш встрани и допираш камата до гърлото му.
- Браво - изръкоплясква Конър. - Наистина класическо изпълнение. А дали можеш да мяташ
точно камата? Например да уцелиш мачтата от двайсетина крачки, а?
Заставаш на определеното разстояние и бързо запращаш камата към целта.
Виж оценката си за хвърляне на кама. Ако е по-голяма от 11, отиди на 165. В противен случай
отиди на 166.
165
Прекрасен изстрел, брилянтна техника! Острието на камата се забива дълбоко в дървото с тъп
звук.
- Отлично — потрива ръце Конър. - Ако така добре владееш и огнестрелните оръжия, няма
да имаш проблеми с назначението си.
Капитанът поставя на около двайсет метра от теб две цели. Имаш право на два изстрела - един с
пушка и един с пистолет.
Събери оценките си за стрелба с пушка и стрелба с пистолет. Ако резултатът е по-голям от 20,
отиди на 167. В противен случай отиди на 168.
166
Камата профучава далеч от целта.
- Ех, жалко — въздъхва Конър. - Вървеше добре дотук, но... Избери си друга длъжност, ако
искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.
167
Единият куршум поразява целта, а другият минава съвсем близо до нея.
- Много добре - доволно констатира Конър. - Нека да видим как се справяш с неочаквани
опасности.
Той светкавично изважда кама и замахва към теб.
Виж оценката си За избягване на опасности. Ако е по-голяма от 9, отиди на 170. В противен
случай отиди на 169.
168
Куршумите ти минават далеч от целта и това разочарова капитана.
- Жалко - въздъхва той. - Тъкмо мислех, че съм намерил още един добър пехотинец, но...
Избери си друга длъжност, ако искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.

169
Забелязваш изненадващото му движение в последния момент, когато камата е почти до лицето
ти. Нямаш никакво време да реагираш и острието леко те одрасква по бузата. От малката раничка
потича тънка струйка кръв.
- Лошо - поклаща глава Конър. - Липсва ти рефлекс. А знаеш ли колко важно е това за един
пехотинец? Когато се втурваш на палубата на противника, там те чакат безброй опасности, които
трудно можеш да забележиш и само рефлексът би могъл да те спаси. Избери си друга длъжност, ако
искаш да плаваш с мен.
Отиди на 173.

170
Той те изненадва, но бързината на реакцията ти е направо феноменална. Дръпваш се леко назад
и с две ръце блокираш нападащата ръка така, че тя изпуска камата.
- Охо! - възкликва Конър. - Това беше добре. Смятай се за част от моя екипаж. Назначен си за
пехотинец.
Целта е постигната!
Ако си атакувал с лодка холандска фрегата или ако това е второто ти явяване на изпит при
Конър, отиди на 172. В противен случай отиди на 171.
171
Конър ще отплава едва след петнайсетина дни, което ти дава възможност да подобриш
способностите си в неговия лагер.
Повиши с три точки способностите си.
Докато тренираш и се подготвяш за предстоящото плаване, имаш възможност да се убедиш, че
Конър далеч е изпреварил времето си. Сякаш се намираш в лагер на отряд за бързо реагиране.
Отиди на 172.
172
Времето за приготовления свършва и корабът на Конър излиза в открито море. На тръгване той
разяснява на екипажа целта на експедицията.
- Ще се въздържаме от морски битки, защото имам сведения, че в момента няма много
кораби с богат товар. Предпочитам да нападаме испанските поселища по крайбрежието. Някои от
тях са много богати и почти незащитени. Ще се опитаме да намерим плячка без да се налага да
рискуваме прекалено. Въпреки това корабът ми „Отмъщение” съвсем не се страхува от врагове.
Можем успешно да се преборим с някой военен кораб и дори с галеон, стига да внимаваме и всеки
да върши добре работата си.
След тези думи хората се захващат за работа и плаването започва.
Отиди на 290 от „Плаването с Конър”.
173
Би могъл да избереш всяка длъжност, за която не си се кандидатирал.
- артилерист - отиди на 141.
- моряк - отиди на 130.
- стрелец - отиди на 147.
- пехота - отиди на 156.
Ако вече си опитвал всяка от тези длъжности безуспешно, отиди на 174.

174
Ако си атакувал с лодка холандска фрегата и после си бил отхвърлен при първото си явяване
при Конър, ти нямаш друг избор освен плаването с флинт. Отиди на 175 от „Пуертобело".
Ако си отхвърлен за втори път от Конър, нямаш друг избор - ще трябва да плаваш с флинт.
Отиди на 175 от „Пуертобело".
Ако това е първото ти явяване при Конър и не си нападал холандска фрегата, още имаш шанс да
влезеш в екипажа му. Само трябва да имаш десет песос. Срещу тях ще можеш да повишиш някои от
способностите си с номера от 5 до 15 с три точки.
Ако нямаш десет песос или не искаш да ги платиш, нямаш друг шанс освен плаването с флинт.
Отиди на 175 от Пуертобело”.

Ако имаш десет песос, плащаш за престоя си в лагера на Конър и повишаваш с три точки
способностите си. След това се явяваш за втори път на изпит и отново трябва да избереш за каква
длъжност да се кандидатираш.
- артилерист — отиди на 141.
- моряк — отиди на 130.
- стрелец — отиди на 147.
- пехота - отиди на 156.
ПУЕРТОБЕЛО
175
Заварваш флинт толкова пиян, че с него е невъзможно да се проведе смислен разговор.
Лейтенантът му те оглежда презрително и процежда:
- Смятай се за назначен. Мотай се наоколо, защото след десетина дни ще потеглим.
- Накъде? - питаш ти.
- Не е твоя работа - срязва те той. - Дори аз не знам, по дяволите!
Дните до заминаването използваш за оглеждане на кораба на Флинт.
Корабите имат четири основни качества: маневреност, скорост, такелаж и здравина. С
посочване на числа от таблицата определи оценките на тези качества за кораба на Флинт, наречен
„Кървав” и ги нанеси в дневника за плаването с Флинт, който се намира в края на книгата. Освен
това, пак с посочване на числа, определи оценките за артилеристите, моряците и кормчията на
кораба и ги нанеси в дневника. След това отиди на 176
176
Флинт изтрезнява едва на третия ден от началото на експедицията и събира екилажа на
палубата.
- Слушайте, боклуци! Събрал съм ви за най-великата авантюра в историята на бреговото
братство и се надявам, че няма да ме изложите, когато заговорят оръжията!
Дружен рев го уверява, че няма такава опасност.
- Смели сте, но не на думи — подсмихва се той. — Обаче как ще се почувствате, ако ви кажа,
че ще атакуваме Пуертобело, а? Ха-ха-ха!
Настава гробна тишина. Лично на теб съобщението не ти прави особено впечатление, защото
Пуертобело е име като всички останали, но съседът до теб пребледнява.
- По дяволите, това е сигурна смърт - процежда той. - Този Флинт се е побъркал окончателно.
Знаех си, че някой ден пиенето ще му вземе мозъка
- Онемяхте ли, страхливци? - прогърмява гласът на Флинт. - Защо не чух сега възторжения ви
рев? Слушайте, каквото и да минава през глупавите ви глави, знайте, че успехът ни е сигурен.
Разполагам с добра карта и отличен екипаж. Освен това испанците няма да очакват нападение,
прекалено сигурни са в непревзаемостта на града. А сега всеки да се захваща за работа, да ви вземат
мътните!
Екипажът се пръсва по палубата.
Отиди на 177.
177
Дисциплината на кораба е под всякаква критика. За първи път това те засяга на четвъртия ден от
плаването. Тъкмо започваш поредната си хранителна дажба, когато двама здравеняци се
приближават до теб.
- Не ставай прасе - казва единият. - Това е прекалено много храна за човек като теб. Не бива да
преяждаш.
- Не съм ял кой знае колко в последно време - отвръщаш ти.
- Лъжеш - прекъсва те той. - Нали вчера пак яде. Затова днешната порция е за нас.

На пиратските кораби често възниква проблем с храната. Тя е прекалено оскъдна и често
моряците са се разболявали от скорбут поради недояждане. Затова не бива да се учудваш, че тези
двама юначаги се мъчат да ти отмъкнат храната.
Бързо оглеждаш палубата, но в тази си част тя е пуста. Не можеш да разчиташ на помощ, ще
трябва сам да се оправяш.
Ако сметнеш, че не си заслужава да се разправяш и решиш доброволно да им дадеш храната си,
отиди на 178. Ако предпочетеш да се сбиеш с тях, отиди на 179.
*
178
Двамата с удоволствие изяждат дажбата ти. но тормозът едва сега започва.
- Хей, я ми оближи краката!
- Момче, чакай да поседна върху гърба ти.
- Къде да се изплюя, по дяволите? Я си отвори по- широко устата!
Подигравките им стават все по-злостни. На всичкото отгоре около вас се събира тълпа. Поне
половината екипаж става свидетел на твоя позор.
- Оближи палубата с език! - заповядва ти един от мъчителите.
Ако решиш да се подчиниш, отиди на 289. Ако предпочиташ да се сбиеш с тях, отиди на 180.
179
- Защо не си изядете задниците, вместо да се разправяте с мен. момчета?
Единият замахва към главата ти, но не успява да те изненада. Бързо се навеждаш, пропускаш
юмрука му и отвръщаш със силен удар в стомаха.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 22, отиди на 182. В противен случай
отиди на 181.

180
- Стига толкова - казваш спокойно ти. - Разкарайте се, ако не искате да се биете с мен.
Но те точно това искат. Без да чакат повторна покана, се нахвърлят срещу теб. Тълпата стои
съвсем безучастна и наблюдава свиването с интерес.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 22, отиди на 182. В противен случай
отиди на 181.
181
Двубоят е прекалено неравностоен. Би могъл да победиш всеки от двамата поотделно, но сега
губиш битката. С няколко силни удара те повалят на земята и започват да те ритат. Загубваш
съзнание.
- Когато се свестяваш, виждаш над себе си лейтенантът.
- Не искам повече сбивания на този кораб! - изревава той и те удря с бича си.
- Не съм ви... - опитваш се да обясниш ти.
- Млъкни, глупако! - Получаваш втори удар.
Би могъл да си затраеш, с надеждата гневът му да отмине и да те остави намира. Ако това е
решението ти, отиди на 184. Ако решиш, че е крайно време всички да разберат, че не бива да се
заяждат с теб и предпочетеш да се сбиеш с лейтенанта, отиди на 183.
182
Те са двама и са много здрави физически, но ти владееш някои изкуства, които помагат в такива
случаи. Бързо се справяш с противниците си и ги оставяш проснати върху палубата. Тъкмо си
тръгваш от полесражението, когато пристига лейтенантът.
- Какво става тук? - пита той. - Кой се е осмелил да нарушава дисциплината?
- Те ме нападнаха? — обаждаш се ти.

- Значи ти ги просна? - пита той.

Кимваш с глава.
- Тогава ще си го получиш - изкрещява той и те удря с бича си.
Опитваш се да му обясниш, ме не си виновен, но в замяна получаваш още удари.
Би могъл да изтърпиш боя. Ако това е решението ти, отиди на 184. Ако ти е писнало всеки да си
го изкарва на теб и решиш да се сбиеш с лейтенанта, отиди на 183.
183
- Стига толкова! - процеждаш ти. - Търпението ми свърши.
След тези думи грабваш шпагата и тръгваш към лейтенанта.
- Бунтуваш се, а? - разгневява се той. - Сега ще те науча!
Дуелът между двама ви започва.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 25, отиди на 187. Ако е по-малка от 22,
отиди на 186. Ако е между 22 и 25, отиди на 185.
184
Смиряваш се и след още няколко удара лейтенантът те оставя намира, но продължава да те
тормози през следващия ден. Наглостта му става нетърпима и това те принуждава да се
разбунтуваш.
- Сега ще ти дам да разбереш! - казваш ти и тръгваш към него с извадена шпага. - Бий се, ако
си мъж!
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 22, отиди на 188. В противен случай отиди
на 186.
185
Двамата сте равностойни. Двубоят се проточва без превес на единия или другия, а тълпата около
вас става все по-голяма.
Изведнъж прогърмява изстрел и се разнася гласът на Флинт.
- Какво става тук, да ви вземат мътните?
- Това куче се бунтува - отвръща лейтенантът.
- Хубаво - ухилва се Флинт. - Имаме си бунтовник. - Той вади пистолет и го насочва към теб. Сега всеки ще си получи заслуженото момчета. Правосъдието на Флинт, ха-ха!
И той натиска спусъка. Кариерата на суперагента завършва по банален начин, но такъв е
животът.

186
Ти си много по-слаб от твоя противник. Лейтенантът е далеч от съвършенството във
фехтовката, но това не му пречи да те превъзхожда във всички компоненти на боя. Скоро шпагата
му намира пролука в твоята защита и те пробожда. Така приключва кариерата на суперагента.
187
Ти си отличен фехтувач и не е проблем да се справиш с противника си. С елегантно движение
избиваш оръжието от ръцете му и го оставяш беззащитен.
- Не ме убивай - проплаква той. - Господи, само не ме убивай!
В този момент се появява Флинт.
- Какъв срам! - изревава той. - Собственият ми лейтенант да моли за милост! Умри, куче!
Той вади пистолет и застрелва лейтенанта.
- А ти ще го заместваш - обръща се Флинт към теб. — От днес си назначен за мой лейтенант.
След тези думи се отправя към каютата си.
Авторитетът ти се повишава с една точка, отбележи в дневника.
Сега ти поемаш командването на кораба, защото през по-голямата част от денонощието Флинт
се въргаля пиян и е неспособен да ръководи експедицията.
Отиди на 189.

188
Ти си отличен фехтувач и се справяш безпроблемно с противника си. С елегантно движение избиваш оръжието от ръката му и го оставяш беззащитен След това го промушваш точно в сърцето.
- Така ще свърши всеки, който се опита да се гаври с мен - обръщаш се към насъбралата се
тълпа.
В този момент пристига Флинт.
- Какво става тук? - пита той.
Кормчията, който досега спокойно е стоял в тълпата се приближава до него и му прошушва
нещо.
- Аха — казва Флинт. — Значи най-сетне това куче си намери майстора. Тогава ти — посочва
те - ще го заместваш. От днес те назначавам за мой лейтенант.
След тези думи се отправя към каютата си, за да продължи с пиенето. Всъщност ти поемаш
командването, защото флинт почти винаги е пиян и не може да ръководи експедицията.
Авторитетът ти се повишава с една точка. Отбележи това в дневника.
Отиди на 189
189
Късно вечерта, на седмия ден от началото на плаването стигате до Пуертобело. Флинт отново е
пиян. Претърсваш основно каютата му, но не успяваш да откриеш картата, за която той спомена в
началото на плаването.
Ти си този, който трябва да вземе решение. С какви данни разполагаш?
Градът е разположен във вътрешността на залив. Входът на залива се охранява от крепост,
чиито оръдия са насочени към морето. Няма начин крепостта да бъде атакувана по суша, защото
брегът в продължение на километри е стръмен и скалист, а прибоят би разбил лодките. Това е
всичко, което знаеш за момента. Какво ще предприемеш?
Ако решиш да изчакаш още един ден преди да нападнеш, криейки се от наблюдателите в
крепостта, отиди на 191. Ако предпочетеш веднага да нападнеш града, отиди на 190.

190
Предстои ти да избереш тактиката. Има два варианта: да обстрелваш крепостта с влизането си в
залива или да се опиташ да се промъкнеш незабелязано покрай нея и след това да я атакуваш.
Ако предпочетеш тихото промъкване, отиди на 193. Ако предпочетеш да обстрелваш веднага,
отиди на 192.
191
Отдалечаваш кораба на няколко километра навътре в морето, за да не ви забележат и започваш
да обмисляш по-подробно тактиката за предстоящото нападение. Няма изгледи Флинт да изтрезнее
скоро, затова всички решения ще вземаш ти.
По обед ти докладват, че някакво рибарско корабче ви е забелязало и веднага е побягнало. Какво
ще правиш?
Ако издадеш заповед да го заловят, отиди на 195. Ако предпочетеш да не се занимаваш с
дреболии, когато ти предстои толкова сериозно начинание, и решиш да оставиш рибарите намира,
отиди на 194.
192
Ще обстрелваш крепостта, но как?
Ако предпочетеш далечна стрелба, отиди на 204. Ако избереш близка стрелба 1 (профучаваш
покрай крепостта, даваш залп и се оттегляш, преди да са отвърнали), отиди на 205. Ако се спреш на
близка стрелба 2 (заставаш близо да крепостта и я обсипваш със залпове, без да се плашиш от
нейния отговор), отиди на 206.
193
Тъмнината предпазва „Кървав” от забелязване, но изниква непредвидена пречка - плитчини!
Корабът засяда в тях с отвратително скърцане. От крепостта ви забелязват и започват да ви
обстрелват. „Кървав” е лесна мишена за испанските оръдия. Гюлетата правят големи пробойни в
корпуса му и той потъва. Голяма част от екипажа загива, останалите се добират до брега, само за да
бъдат заловени и обесени от испанците.
Каква ще бъде твоята съдба? Това зависи от езиците, които владееш. Виж в дневника дали
можеш да говориш испански. Ако притежаваш тази способност, отиди на 402 от „На борда на
„Санта Мария”. Ако не владееш испански, отиди на 221.
194
Фатална грешка! Рибарите те издават и градът се приготвя за отбрана. Когато вечерта се
опитваш да се промъкнеш в залива, посреща те страхотен залп и „Кървав” потъва. Голяма част от
пиратите умират, останалите доплуват до брега, само за да бъдат обесени.
Каква ще бъде твоята съдба? Ако владееш испански, отиди на 402 от „На борда на „Санта
Мария”. Ако не владееш този език, отиди на 221.
195
Корабът с лекота застига рибарите и те се предават.
Ако решиш да ги разпиташ, преди да предприемеш нещо, отиди на 196.
Ако сметнеш, че няма смисъл да се занимаваш с тях и наредиш да ги убият, имаш две
възможности. Едната да нападнеш крепостта, а другата - да се опиташ да се промъкнеш
незабелязано покрай нея и да я атакуваш едва след като навлезеш в залива.
Ако избереш атаката, отиди на 192. Ако предпочетеш промъкването, отиди на 193.

*
196
Пленниците са жители на Пуертобело и сигурно могат да ти дадат полезни сведения за града,
ако знаеш как да ги изкопчиш от тях.
Ако имаш хапче за четене на мисли и решиш да го използваш, отиди на 199. Ако имаш хапче за
изтръгване на признания и решиш да го използваш, отиди на 198. Ако нямаш нито едно от
хапчетата или не искаш да го използваш, не ти остава нищо друго, освен да прибегнеш до мъчения.
Отиди на 197.
197
Завързваш пленниците за мачтите и започваш да ги измъчваш. Опитваш всичко, дори огън.
Крясъците им са ужасни и на моменти те карат да се чувстваш виновен, но няма начин - успехът на
мисията е по-важен.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 201. Ако си посочил 4 или 5, отиди
на 202. Ако си посочил 6, отиди на 200.
198
Отначало опитваш с мъчения, но испанците се оказват доста крехки и трима умират, преди да
използваш хапчето. Караш един от пленниците да го глътне и това развързва езика му.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 5, отиди на 202. Ако си посочил 6, отиди на 201.
199
Гълташ хапчето и това ти помага да научиш много за Пуертобело. Отиди на 202.
200
Все пак има полза от мъченията. Испанците се оказват прекалено крехки и петима умират, но в
замяна на това научаваш, че на около два километра от крепостта има място, където могат да
акостират лодки. Това означава, че можеш да атакуваш крепостта по суша, вместо да рискуваш да се
промъкваш край нея в нощта.
Отиди на 203.
201
Виж картата. Това е, което си научил от пленниците. Вече знаеш, че има място на около два
километра преди крепостта, където могат да акостират лодки и по този начин да нападнеш по суша.
Освен това си предупреден, че на входа на залива има плитчини, преминаването през които е
опасно.
Отиди на 203.
202
Виж картата. Това е, което си изкопчил от пленниците. Вече знаеш, че има място на около два
километра преди крепостта, където могат да акостират лодки, което означава, че можеш да
нападнеш крепостта па суша. Освен това научаваш, че на входа на залива има опасни плитчини, а
точно зад пристанището на града има скрита батарея. Знаеш три начина да влезеш в града: по пътя
между града и крепостта, откъм блатата и чрез спиране направо на пристана.
Отиди на 203.
203
Настъпва вечерта и ти трябва да избереш тактиката за предстоящото нападение.
Ако решиш да се промъкнеш край крепостта и да я обстрелваш, едва когато влезеш в залива,
отиди на 193.
Ако предпочетеш направо да обстрелваш крепостта, отиди на 192.

Ако се довериш на рибарите и им заповядаш те да те преведат през входа на залива, отиди на
216.
Ако- решиш да атакуваш крепостта по суша, като стовариш част от екипажа на мястото, където
могат да акостират лодки, отиди на 215.
204
По принцип решението ти е правилно, зашото оръдията на испанците са предназначени за
близък бой. Но това не предрешава автоматично битката.
Умножи оценката на артилеристите по три и прибави към полученото число оценката за
такелажа на кораба. Ако резултатът е по-голям от 13, отиди на 210. В противен случай отиди на
208.
205
По принцип това е грешно решение, защото испанците са майстори в близкия бой, но всичко
зависи от способностите на двете страни.
Събери оценките на „Кървав” за скорост, такелаж и кормчия и ги умножи по две. Към
полученото число прибави оценката на артилеристите умножена по три и оценката за здравина на
кораба. Ако резултатът е по-голям от 39, отиди на 210. Ако е между 33 и 39, отиди на 209. Ако е
по-малък от 33, отиди на 207.
206
Фатална глупост! Испанските оръдия са пригодени за близък бой, докато твоите са леки и
далекобойни. Още с втория залп на крепостта корабът става на трески. Голяма част от пиратите се
удавят, останалите доплуват до брега, само за да бъдат обесени. А твоята съдба зависи от езиковите
ти умения.
Ако владееш испански, отиди на 402 от „На борда на „Санта Мария”. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
207
Тактиката ти е горе-долу сполучлива, но качествата на кораба и екипажа те подвеждат.
Крепостта бързо отвръща на твоя залп, преди да успееш да се оттеглиш извън обсега на оръдията й.
„Кървав” става на трески и голяма част от пиратите се удавят, останалите доплуват до брега, само за
да бъдат обесени. Твоята съдба зависи много от езиковите ти умения.
Ако владееш испански, отиди на 402 от „На брода на „Санта Мария”. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
208
За зла участ крепостта се оказва толкова силна, че дори избора на правилна тактика не може да
ти помогне да спечелиш битката. „Кървав" получава големи пробойни, през които водата нахлува
неудържимо. Корабът потъва, голяма част от пиратите се удавят, останалите попадат в ръцете на
испанците и биват обесени. Твоята съдба зависи от езиковите ти умения.
Ако владееш испански отиди на 402 от „На борда на „Санта Мария“. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
209
Няколко гюлета улучват „Кървав“ Това намалява здравината му с две точки. Намали оценката
за здравина с две. Ако полученото число е по-голямо от нула, отиди на 210. В противен случай
отиди на 207.
210

Крепостта е победена! Защитниците и я напускат бягайки през глава, докато гюлетата на
„Кървав“ се сипят върху главите им.
Точно под стените на крепостта има удобно място за акостиране на лодки. Ако решиш да
стовариш силите си там и да атакуваш Пуертобело по суша, отиди на 211. Ако предпочетеш да
вкараш кораба в залива, отиди на 212.
211
Хрумването ти се оказва несполучливо. На всичко отгоре една от лодките се обръща и загиват
двайсет души. Отбележи това в дневника за плаването с Флинт.
Сега, когато става ясно, че морето е прекалено бурно за акостиране, единствената възможност е
да влезеш в залива с „Кървав“.
Отиди на 212.
212
Вече си в залива. Пред теб е богатото поселище Пуертобело, което скоро ще стане плячка на
хората ти. Сега трябва да решиш как ще извършиш нападението срещу самия град.
Ако решиш направо да акостираш на пристанището, отиди на 214.
Ако предпочетеш преди това да обстрелваш града от близко разстояние, отиди на 213.
Ако ти се струва, че най-добре е да обстрелваш града отдалече, отиди на 230.
213
Приближаваш се на около трийсет метра от брега и извръщаш кораба с борд към града.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 214. Ако е от 4 до 6, отиди на 230.
214
Чака те малка изненада! Как можа да допуснеш, че градът е беззащитен, ако се изключи
крепостта. Испанците са били достатъчно разумни да предположат, че врагът може да проникне в
залива и са разположили близо до пристанището скрита батарея. Именно тя открива огън и потапя
„Кървав“. Голяма част от пиратите умират, други стигат с плуване до брега, където биват
моментално обесени. Твоята съдба зависи изцяло от езиковите ти умения.
Ако владееш испански, отиди на 402 от „На борда на „Санта Мария“. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
215
Успешно стоварваш голяма част от пехотинците си на сушата и те се промъкват незабелязано до
крепocттa. Това е добър ход, защото защитните й съоръжения са предимно към морето.
Възниква въпросът дали да подкрепиш атаката по суша с обстрел от кораба или да заложиш
само на стоварените на брега пехотинци.
Ако решиш да обстрелваш крепостта с кораба, отиди на 217. В противен случай отиди на 224.
216
Рибарите не те подвеждат. Не малък принос за това сигурно има и решението ти да привържеш
неколцина от тях пред дулата на оръдията. Важното е, че успяваш да преминеш плитчините
незабелязан от крепостта.
Сега трябва да я атакуваш. Как ще го направиш?
Ако решиш да стовариш пехотинците си на сушата и само с тях да атакуваш крепостта, отиди
на 222.
Ако прибавиш към пехотинците и нападение по море с „Кървав", отиди на 227.
Ако предпочетеш да атакуваш крепостта само по море, без да стоварваш пехотинци на сушата,
отиди на 218.

217
Пехотинците атакуват крепостта, надавайки ужасяващи викове. Нападението им е неочаквано и
защитниците изпадат в паника. В този момент „Кървав“ се приближава до крепостта и дава първия
си залп.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 223. Ако си посочил 5 или 6, отиди
на 219.
218
Крепостта ти изглежда беззащитна от страната на залива. Приближаваш се до нея и даваш залп.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 225. Ако си посочил 5 или 6, отиди
на 220.
219
Малшанс! Защитниците бързо се окопитват и застават на оръдията. Атаката по суша не дава
резултaти толкова бързо, колкото ти се иска, и испанците успяват да се организират! С няколко
залпа нанасят непоправими щети на кораба ти и той потъва. Екипажът му с малки изключения,
загива.
Съдбата на кораба предрешава цялата атака. Пехотинците побягват, но никой не успява.да се
изплъзне от испанците. Оживелите биват обесени моментално. Твоята съдба зависи изцяло от
езиковите ти умения.
Ако владееш испански, отиди на 402 от „На борда на „Санта Мария“. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
220
Очевидното не винаги е реално. Крепостта съвсем не е така беззащитна и веднага отговаря на
атаката. Наистина оръдията обърнати към вътрешността на залива са малко, но попаденията им са
повече от щастливи. Корабът ти получава големи пробойни и потъва. Голяма част от екипажа
загива, останалите доплуват до брега, само за да бъдат обесени. Твоята съдба зависи изцяло от
езиковите ти умения.
Ако владееш испански, отиди на 402 от „На борда на „Санта Мария“. Ако не владееш този
език, отиди на 221.
221
Със сетни сили успяваш да се добереш до брега, но си прекалено уморен, за да се укриеш.
Дишайки тежко, се просваш на земята. Към теб приближават хора с факли, които говорят на
непознат език. Досещаш се, че това е испански.
Те идват до теб и те обръщат по гръб. Водачът им се надвесва над лицето ти и пита нещо, но ти
не го разбираш.
- Пират! - казва той на английски. - Ние обесим теб, куче!
След тези думи той те удря силно и загубваш съзнание.
Свестяваш се върху дървено буре с примка на шията. До теб е човекът, който те откри на брега.
- Сбогом, куче - ухилва се той и ритва бурето.
Кариерата на суперагента приключва позорно.
222
Идеята за атака по суша беше страхотна. Крепостта е абсолютно беззащитна откъм брега и за
хората ти няма пречка да всеят паника сред защитниците. Губиш двайсет души в битката. Отбележи
това в дневника.
Отиди на 228
223

За щастие защитниците на крепостта са напълно неподготвени за щурма и не успяват да се
организират. Никой не отвръща на залповете на „Кървав“. Скоро испанците побягват и изоставят
укреплението в ръцете на пиратите.
Отиди на 226.
224
Оставяш пехотинците да се оправят сами и те наистина го правят, но губят двайсет души.
Отбележи тази загуба в дневника. Испанците така и не успяват да организират по-сериозна защита и
побягват, изоставяйки крепостта в ръцете на пиратите.
Отиди на 266.
225
Попаденията на гюлетата всяват паника сред защитниците на крепостта. Те не съумяват да
организират защита и бързо се разбягват, оставяйки укреплението на произвола на съдбата.
Отиди на 228.
226
Сега, когато крепостта е в твои ръце. „Кървав“ спокойно влиза в залива и настава време да се
заемеш с града.
Отиди на 228.
227
Пехотинците всяват паника с нападението си, а когато ти откриваш огън от „Кървав“, испанците
съвсем се объркват и зарязват всякаква мисъл за съпротива. Те бягат панически, оставяйки
укреплението в твои ръце. Първата атака минава без жертви от твоя страна.
Отиди на 228
228
Ако си успял да изкопчиш от пленените рибари подробности за Пуертобело (картата), отиди на
229. Ако не си чувал за такава карта, отиди на 212.
229
Пуертобело е почти в ръцете ти. Трябва само да решиш как да навлезеш в града.
Ако решиш да направиш десант и да нападнеш по пътя между крепостта и града, отиди на 231.
Ако решиш да направиш десант и да нападнеш по пътя откъм блатата, отиди на 232.
Ако решиш да акостираш направо на пристанището, отиди на 214.
Ако предпочетеш, преди да акостираш на пристанището, да обстреляш града от близко
разстояние, отиди на 213.
Ако ти се стори, че е по-добре първо да обстреляш града от далечно разстояние, отиди на 230.
230
Гюлетата на „Кървав“ отказват градските жители от мисълта да се отбраняват срещу пиратите.
Всеки се стреми да избяга към вътрешността на континента, вземайки със себе си колкото е
възможно повече от натрупаното си богатство. При това положение най-безгрижни са бедните,
които бързо започват да се изнасят от града.
След кратък обстрел, корабът акостира в пристанището и пиратите са готови да нахлуят в града.
Каква тактика ще избереш? Какво нареждане ще дадеш на хората си?
Ако им заповядаш първо да завардят изходите на града, така че никой повече да не може да се
измъкне от него, отиди на 259.
Ако им заповядаш да подгонят бегълците, за да не наберат те голяма преднина, отиди на 260.

Ако ги пуснеш да плячкосват както намерят за добре, разчитайки на техния опит, отиди на 258.
231
Тактиката ти успява що се отнася до това, че градът пада в ръцете ти, но преди това
нападателите се натъкват на засада и губиш 40 души. Отбележи това в дневника. Като се изключи
засадата, всичко минава добре, жителите на града изоставят всякаква мисъл за съпротива и побягват
към вътрешността на континента, стремейки се да спасят богатството си. Пиратите са готови да
нахлуят в Пуертобело. Какво нареждане ще им дадеш?
Ако им заповядаш първо да завардят изходите от града, за да не може никой повече да се измъкне, отиди на 233.
Ако им заповядаш да подгонят бегълците, за да не вземат те голяма преднина, отиди на 234.
Ако решиш да ги пуснеш да плячкосват както намерят за добре, разчитайки на техния опит,
отиди на 235.
232
Тактиката ти се увенчава с успех. Жителите на Пуертобело се опитват да организират някаква
съпротива, но те не подозират, че пътят откъм блатата ти е известен и появата на пиратите оттам ги
хвърля в паника. Никой не мисли да се съпротивлява. Всеки бяга към вътрешността на континента,
мъчейки се да спаси някаква част от богатството си.
Пиратите са готови да нахлуят из града. Какво нареждане ще им дадеш?
Ако им заповядаш първо да завардят изходите от града, за да не може никой повече да се
измъкне, отиди на 246.
Ако им заповядаш веднага да подгонят бегълците, за да не вземат те голяма преднина, отиди на
247.
Ако решиш да оставиш пиратите да плячкосват както те си знаят, разчитайки на опита им в тази
работа, отиди на 248.
233
Скоро пиратите успяват да изпълнят заповедта ти и пресичат пътищата за бягство. Вече можеш
да бъдеш сигурен, че нито песос няма да ти се изплъзне.
Какво предприемаш след тази първа стъпка?
Ако решиш да ограбваш само града, отиди на 236. Ако прецениш, че трябва освен
плячкосването на Пуертобело да претърсиш и околностите на града за укрили се испанци, отиди на
237.
234
Първата ти заповед се оказва неудачна. Преследвайки бегълците, пиратите попадат на няколко
засади и губят 50 души. Отбележи това в дневника.
Каква ще бъде следващата ти стъпка?
Ако решиш да се задоволиш само с плячкосване на града, отиди на 239. Ако прецениш, че освен
плячкосването на самия град трябва да претърсиш околностите на Пуертобело за укрили се
испанци, отиди на 238.

235
В града настава пълна анархия. Грабежите се правят безредно, а цялата плячка се трупа в една от
административните сгради. За седем дни от испанците са иззети 60 000 песос. Отбележи това в
дневника. Отиди на 271.

236
В края на седмия ден от завладяването на Пуертобело иззетата от испанците плячка се равнява
на 100 000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
237
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци не са побягнали към
вътрешността на континента, а са решили да изчакат близо до града оттеглянето на пиратите.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 240. Ако е 4 или 5, отиди на 241. Ако
си посочил 6, отиди на 242.
238
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци са се укрили наблизо,
очаквайки пиратите да се оттеглят бързо.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 243. Ако е 4 или 5, отиди на 244. Ако
си посочил 6, отиди на 245.
239
В края на седмия ден от превземането на града иззетата от испанците плячка се равнява на 40
000 песос. Отиди на 271.
240
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 100 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
241
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 130 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
242
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 80 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
243
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 80 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
244
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 110 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
245
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 60 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.

246
Скоро пиратите успяват да изпълнят заповедта ти и пресичат пътищата за бягство. Вече можеш
да бъдеш сигурен, че нито песос нqма да ти се изплъзне. Каква ще бъде следващата ти стъпка?
Ако решиш да се задоволиш с плячкосването на града, отиди на 287.

Ако прецениш, че трябва да претърсиш и околностите, отиди на 250.
247
Първата ти заповед е неудачна. Преследвайки бегълците, пиратите попадат на няколко засади и
губят 50 души. Отбележи това в дневника.
Каква ще бъде следващата ти стъпка?
Ако решиш да се задоволиш само с плячкосването на града, отиди на 249. Ако прецениш, че
трябва да претърсиш и околностите, отиди на 251.
248
В града настъпва абсолютна анархия. Всеки граби каквото намери и го носи в една от
административните сгради, която посочваш за събиране на плячката. За седем дни от испанците са
иззети 100 000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.

249
В края на седмия ден иззетата от испанците плячка се равнява на 80 000 песос. Отбележи това в
дневника. Отиди на 271.
250
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци са се укрили наблизо,
очаквайки пиратите да се оттеглят бързо.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 252. Ако е 4 или 5, отиди на 253.
Ако си посочил 6, отиди на 254.
251
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци са се укрили наблизо,
очаквайки пиратите бързо да се оттеглят.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 255. Ако е 4 или 5, отиди на 256.
Ако е 6, отиди на 257.
252
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 200 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
253
В края на седмия ден от превземането на града иззетата от испанците плячка се равнява на 240
000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
254
В края на седмия ден от превземането на града иззетата от испанците плячка се равнява на 180
000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
255
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 180 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
256

В края на седмия ден общата плячка се равнява на 200 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
257
В края на седмия ден общата плячка се равнява на 160 000 песос. Отбележи това в дневника.
Отиди на 271.
258
В града настъпва пълна анархия. Всеки граби каквото му падне и го носи в една от
административните сгради, която си избрал за трупане на плячката. В края на седмия ден там има 80
000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
259
Скорр пиратите успяват да изпълнят заповедта ти и пресичат пътищата за бягство. Вече можеш
да бъдеш сигурен, че нито песос няма да ти се изплъзне. Каква ще бъде следващата ти стъпка?
Ако решиш да се задоволиш само с претърсването на града, отиди на 261. Ако прецениш, че
трябва да претърсиш и околностите, отиди на 263.
260
Първата ти заповед се оказва неудачна. Преследвайки бегълците, пиратите се натъкват на
няколко засади и губят 50 души. Отбележи това в дневника.
Каква ще бъде следващата ти стъпка?
Ако решиш да се задоволиш само с претърсването на града, отиди на 262. Ако прецениш, че
трябва да претърсиш и околностите, отиди на 264.
261
В края на седмия ден от превземането на града общата плячка иззета от испанците се равнява на
140 000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
262
В края на седмия ден от превземането на града общата плячка иззета от испанците се равнява на
60 000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
263
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци са се укрили близо до
града, очаквайки бързото оттегляне на пиратите.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 265. Ако е 4 или 5, отиди на 266.
Ако си посочил 6, отиди на 267.
264
Започваш да претърсваш околностите и откриваш, че много испанци са се укрили близо до
града, очаквайки бързото оттегляне на пиратите.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 268. Ако е 4 или 5, отиди на 269.
Ако си посочил 6, отиди на 270.
265
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 200 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.

266
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 220 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
267
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 180 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
268
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 100 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
269
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 140 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
270
В края на седмия ден общата плячка иззета от испанците се равнява на 80 000 песос. Отбележи
това в дневника. Отиди на 271.
271
Седем дни пиратите са господари на града. Не остава непретърсено място, но може би плячката
ти се струва малка за богат град.
Пиратите все повече се отпускат. Дисциплината спада, виното се лее, а издевателствата над
местното население стават все по-жестоки.
Невероятно е, но Флинт е пиян през цялото време. Той сякаш изобщо не се интересува от
експедицията и оставя на теб да ръководиш хората му. Добре е, че те изпълняват послушно
заповедите ти до момента.
Сега трябва да решиш дали да продължиш претърсването или да се подготвяш за връщане в
Порт Роял.
Ако прецениш, че е крайно време да се оттеглиш от Пуертобело, отиди на 279. Ако смяташ, че
има още какво да се изцеди от испанците, отиди на 272.
272
О, ти много добре знаеш, че Пуертобело може да ти даде още плячка. Трябва само да се
попритиснат останалите заловени в града испанци. Някои си признават доброволно къде са скрили
богатствата си, други минават през страшни мъчения и накрая към досегашната плячка се прибавят
още 20 000 песос. Отбележи това в дневника.
Убеден, че тези пари са последните, които можеш да изкопчиш от местното население, даваш
заповед за отплаване.
Но на входа на залива ви окачва изненада — величествен испански галеон. Само видът му е
достатъчен, за да се вцепениш от страх. Превъзхожда те във всичко и то многократно. Испанецът не
влиза в залива, само защото очаква подкрепления и знае, че си в ръцете му. Затова трябва бързо да
се справиш с него.
Впрочем имаш една идея - брандер! само че дали ще намериш подходящ за целта кораб от
Пуертобело? Това е въпрос на шанс!
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 274. Ако е от 4 до 6, отиди на 273.

273
За нещастие в целия залив няма корабче, което да приспособиш за брандер. А иначе идеята си я
биваше. Пълниш кораба с взрив, насочваш го към галеона и го подпалваш. Просто и ефикасно!
Но сега ще трябва да се откажеш от този план. Единственият шанс е да се промъкнеш в мрака
покрай испанеца Това ще бъде трудно за изпълнение, но какво друго ти остава?
С настъпването на нощта „Кървав“ излиза в открито море с опънати платна.
Събери оценките на такелажа, скоростта, кормчията и моряците. Ако резултатът е по-голям от
16, отиди на 278. Ако е по-малък от 12, отиди на 276. Ако е между 12 и 167, отиди на 275.
274

За късмет хората ти скоро откриват малко корабче, което отлично може да бъде превърнато в
брандер. Целият следобед минава в гримиране на корабчето. В амбразурите вместо оръдия се
поставят стволове на дървета, оправят се мачтите, слагат се платна, поставят се няколко чучела на
подходящи места, за да не се усъмни противникът. Когато подготовката привършва, в корабчето се
качват петима доброволци, които трябва да го насочат към испанеца. С настъпването на нощта
брандерът излиза от залива. Екипажът му умело маневрира и скоро носът на корабчето се забива с
трясък в палубата на галеона. Това. разбира се. не може да стори нищо на гиганта, но с взрива, който
всеки момент ще избухне, работата е съвсем различна. Испанците разбират бързо, че ги грози
опасност. Някои скачат във водата, други не успяват да се окопитят и загиват от взрива.
Пътят към Порт Роял е открит!
Малко след тази случка Флинт най-учудващо идва в съзнание и разбира, че акцията е
приключила. Веднага пристига при теб и като научава размера на плячката.
силно се разгневява.
- Жалко подобие на пират си ти, лейтенанте! - изкрещява той. — Можеше да вземеш два пъти
повече песос, ако не беше такъв глупак.
- Мери си думите, капитане! - кипваш ти. - Никой не може да ми държи такъв тон, дори и да е
най-великия пират, който някога е плавал, а се съмнявам, че това си ти.
- Куче, ще умреш от моята шпага! - тихо процежда Флинт и боят е готов.
Отиди на 282.

275
Испанецът не спи. Часовият надава тревога и на отсрещната палуба настъпва раздвижване.
Галеонът е по-бърз, така че няма смисъл да се опитваш да избягаш. Решаваш да използваш
предимството на изненадата и да атакуваш пръв.
Виж оценката на артилеристите. Ако е по-голяма от 4, отиди на 277. В противен случай отиди
на 276.
276
Испанецът вече те е забелязал и открива огън. Само един залп е достатъчен, за да се влоши
напълно състоянието на „Кървав“. Много пирати умират от гюлетата, други се удавят, трети
успяват да се доберат до брега, само за да бъдат заловени и обесени. Корабът потъва от
многобройните пробойни в корпуса.
Но теб това не те вълнува. Твоята съдба е направо трагична. Едно гюле пречупва фокмачтата и
тя се стоварва точно върху теб. Лош късмет!
Кариерата на суперагента приключва.
277
Първият залп е твой. Испанците не са очаквали опит да се измъкнеш и са напълно
неподготвени. Сипещите се върху тях гюлета още повече ги панират и те не успяват да се
организират за сериозна битка.
Междувременно твоите оръдия сипят залп след залп и скоро такелажът на противника става
непригоден за употреба. Доволен от този резултат даваш заповед за оттегляне и оставяш галеона да
си ближе раните.
Пътят към Порт Роял е чист!
Малко след тази случка Флинт най-сетне и съвсем изненадващо идва в съзнание и проявява
интерес към съдбата на експедицията. Когато разбира размера на плячката, страшно се ядосва и се
нахвърля срещу теб.
- Жалко подобие на пират! Би могъл да измъкнеш поне два пъти повече пари от испанците,
ако не беше толкова глупав!
- Мери си думите, капитане - предупреждаваш го ти. — Никой не може да говори така с мен.
- Куче - просъсква Флинт и изважда шпагата си. Боят е готов.
Отиди на 282.
278
Незабелязано се промъкваш край испанеца и изчезваш в открито море. Малко след това флинт
най-изненадващо изтрезнява и проявява интерес към съдбата на експедицията Научавайки размера
на плячката, той яростно се нахвърля срещу теб.
- Нещастен глупак! Би могъл да изцедиш поне два пъти повече пари.
- Мери си думите, капитане — предупреждаваш го ти.
- Куче - просъсква той и боят е готов.
Отиди на 282.
279
Преди да отплаваш, решаваш да поискаш откуп срещу задължението да не подпалваш
Пуертобело. Испанците след дълги преговори се съгласяват да дадат 20 000 песос. Докато
преговаряш с тях, Флинт изтрезнява и решава да поеме командването. Според него трябва да
запалите града. Противопоставиш ли му се боят е сигурен, защото капитанът е станал много
раздразнителен в махмурлука си.
Ако въпреки всичко решиш да му се противопоставиш, oтиди на 282.
Ако приемеш решението му, отиди на 280.

280
Когато първите къщи пламват, испанците веднага предлагат още 20 000 песос и тези пари се
прибавят към досегашната плячка, Флинт обаче не иска да спре палежа. Ако се противопоставиш,
ще трябва да се биеш с него.
Ако предпочетеш да го спреш и да спасиш Пуертобело от изпепеляване, отиди на 282.
Ако се подчиниш на Флинт, отиди на 281.
281
Палежите продължават и това кара испанците да дадат още 20 000 песос. Прибави ги към
плячката в дневника. Едва сега флинт дава команда за отплуване и в открито море между вас става
спречкване.
- Искаше да пожалиш испанските кучета, милостивецо - казва той. - А докато бях зле и не
можех да те контролирам, си направил куп глупости. Плячката можеше да е поне два пъти повече,
ако не беше такъв глупак.
- Мери си думите, капитане — предупреждаваш го ти. — Никой не може безнаказано да ми
държи такъв тон.
- Куче — просъсква той. — Как смееш да ме заплашваш!
Боят е готов..
Отиди на 282.
282
- Ако настояваш, капитане, готов съм веднага да ти дам удовлетворение, но може би е подобре да се оправиш от алкохола, който изпи през време на експедицията, докато аз вършех цялата
работа.
Всъщност перспективата да излезеш на дуел срещу Флинт е направо слънчева. При победа
директно ставаш капитан и вземаш голям дял от плячката.
- Нагъл си — оглежда се внимателно Флинт. - Имаш остър език, но да видим дали си толкова
добър и с шпагата.
- Няма проблем - казваш ти и вадиш шпагата си. - И нека победи по-добрият!
Пиратите безучастно гледат свадата ви. При друг случай биха помогнали на капитана си, но те
помнят, че ти завзе Пуертобело и организира събирането на плячката.
Остриетата се кръстосват с метален звънки двубоят започва
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 25, отиди на 283. В противен случай отиди
на 288.
283
Флинт се е надценил, когато е решил, че може да се дуелира с теб. Дали слабата му форма се
дължи на махмурлук или той по принцип е слаб боец - това няма значение. Важното е, че дуелът
минава изцяло под твоя диктовка. Шпагата ти често пробива защитата му и се стрелка край тялото
му. Това превъзходство го плаши и той става непредпазлив, минавайки в отчаяна и безразборна
атака. Което само ти помага да го пронижеш.
Със смъртта на Флинт приключват препятствията по пътя към Порт Роял.
"Кървав“ акостира в пристанището на пиратската крепост. Там се е насъбрала голяма тълпа,
дошла да приветства покорителите на Пуертобело. Ставаш известен в града.
Раздели цялата плячка от експедицията на 20. Това е твоят дял. Запиши го в общия дневник при
наличните пари.
Отиди на 284

284
Авторитетът ти сред пиратските среди се определя от успеха на експедицията. Трябва да си взел
максимум пари с минимум жертви.
Определи с колко точки се променя авторитетът ти в зависимост от взетата плячка:
- до 90 000 песос - (-2 т.)
- oт 91 000 дo 120 000 песос - (-1 m.)
- oт 121 000 дo 160 000 пecoc - (0 m.)
- oт 161 000 до 200 000 пecoc - (+1 m.)
- oт 201 000 go 250 000 пecoc - (+2 m.)
- над 250 000 пecoc - (+3 m.)
Определи c колко точки се променя авторитетът ти в зависимост от това колко души са
загинали:
- до 39 души - ( + 2т.)
- от 40 до 59 души - (+ 1 т.)
- от 60 до 99 души - (0 т.)
- над 99 души - (-1 т.)
Преди да отидеш на 285, определи оценката си за авторитет след промените.
285
Определи цената, която можеш да вземеш за „Кървав“. Умножи оценката за маневреност по
2500. оценката за скорост по 900, оценката за такелаж по 1100. оценката за здравина по 1300 и броя
на леките оръдия по 400. Към така получената сума прибави още 5000 песос. Това е предполагаема
цена, но цената, която ще вземеш, зависи от търговския ти нюх.
Ако оценката ти за търговски нюх е по-малка от 4, цената на която ще продадеш „Кървав“, е с
5000 песос по-малка от предполагаемата. Ако оценката е 4 или 5, ще вземеш точно предполагаемата
цена. Ако имаш 6, ще вземеш с 5000 песос повече от предполагаемата цена. Определи колко пари
ще вземеш за кораба и отиди на 286.
286
След като уби Флинт в честен двубой, „Кървав“ стана твоя собственост и никой от пиратите не
предявява претенции за част от парите от продажбата на кораба. Те остават изцяло за теб.
Ако си дал пари на Учителя за съхранение, сега си ги взимаш.
С парите, които имаш. ще трябва да намериш подходящ кораб за атаката срещу „Санта Мария“?
Настъпва последната фаза от твоята мисия.
Отиди на 438 oт „Подготовката за последната битка“.
287
В края на седмия ден от завладяването на Пуертобело иззетата от испанците плячка се равнява
на 160 000 песос. Отбележи това в дневника. Отиди на 271.
288
Флинт е прекалено добър за теб, щом дори и след толкова пиене, успява да диктува развоя на
двубоя. Ударите му се сипят отвсякъде и защитата ти често се огъва под напора му. Острието на
шпагата му на няколко пъти минава на милиметри от тялото ти и само шансът ти помага да останеш
жив.
Но късметът не продължава вечно, Флинт има тотално надмощие и скоро го оползотворява с
хубава комбинация от удари, която отвлича шпагата ти над главата, докато неговата се стрелва към
сърцето ти.

Достойна смърт, ако това те успокоява. Не малко са хората, станали жертва на гнева на Флинт и
доста от тях са били добри бойци.
Кариерата на суперагента приключва с медал за храброст, връчен посмъртно.
289
Колкото и да е срамно, предпочиташ да не влизаш в разправии. Клякаш на колене, подпираш се
на ръце и започваш да ближеш палубата.
Постъпката ти предизвиква смях сред тълпата.
- Откъде сме го взели този?
- Вижте колко е жалък!
- Пустият му глупак!
Тези и много подобни възгласи те карат да почервенееш от срам и яд. Но продължаваш да се
подчиняваш. Мисълта да се опълчиш срещу двама ти е напълно чужда.
- Това е срам! - гневно казва един от по-опитните пирати. - Защо трябва да търпим на борда
подобно мекотело? Каква работа ще свърши в битка?
- Да го изхвърлим през борда, по дяволите! - обажда се друг.
- През борда! През борда! - започва да скандира тълпата и се люшва към теб. Няколко чифта
здрави ръце те хващат и дигат над главите на пиратите. После те понасят към борда и осъзнаваш, че
не се шегуват.
- Чакайте! Спрете, идиоти! - крещиш ти, но никой не обръща внимание на жалбите ти.
Най-позорно биваш изхвърлен във водата. Най- близкият бряг е на километри от теб, а „Кървав“
бързо се отдалечава и те оставя сам в морето. Преди да се окопитиш, на хоризонта се задава перка
на акула, която бързо се приближава.
Нападението й е неочаквано за теб. Хищницата те разкъсва и само спомен остава от твоето
съществуване. Кариерата на суперагента приключи.
ПЛАВАНЕТО С КОНЪР
290
На третия ден от началото на плаването си назначен за десетник - командваш десет пирата в
акациите.
Първото поселище по пътя на „Отмъщение“, кораба на Конър, е Санта На. Превземането на
града се оказва детински лесно. Корабът влиза в малкия залив и дава само един залп. После няколко
лодки, пълни с пирати, акостират на брега.
Испанците изобщо не оказват съпротива. Плячката е 50 000 песос. Отбележи това в дневника за
плаването с Конър.
При оттеглянето от Санта На, забелязваш, че един от твоите десет човека води със себе си жена и
възнамерява да я качи в лодката. Как ще постъпиш?
Ако решиш да му забраниш да прави това и да му заповядаш да я остави на брега, отиди на 292.
Ако предпочетеш да си замълчиш, отиди на 291.
291
Оставаш безмълвен, когато жената се настанява плахо в лодката, но Конър също я е забелязал.
- Хей. кой е повлякъл тази фуста? — пита той.
Пиратът бавно и някак гузно се изправя.
- Чакат те няколко дни тежка работа, момче — поклаща глава Конър. — А ти - обръща се към
теб, - друг път да знаеш, че не е позволено да се води жена на борда. Дали пък не сбърках, че
толкова бързо те издигнах до десетник?
Пропуснал си да се съобразиш с един от най-старите закони - жена на борда носи нещастие,
затова забележката на Конър е съвсем справедлива. От сега нататък ще трябва да внимаваш повече.
Отиди на 295.

292
Махни я от лодката - казваш му. - Жена на борда носи нещастие.
Разкарай се, ако не искаш да опиташ шпагата ми - махва с ръка той.
Не можеш да оставиш това без последствия, затова скачаш от лодката и го предизвикваш на
дуел, който той веднага и с известно пренебрежение приема. Виж оценката си за бой с шпага. Ако е
по-голяма от 18, отиди на 293. В противен случай отиди на 294

293
Противникът ти не е лош боец, но е много под твоята класа, затова не срещаш особени проблеми
да го обезоръжиш. Опираш острието на шпагата си в гърдите му, показвайки своето превъзходство,
и той се признава за победен.
Случаят е разрешен, жената остава на брега. Когато лодката се връща на кораба, Конър се
приближава до теб.
Постъпи добре - казва той. - Никога не давай на подчинените си да ти се качват на главата.
Освен това пиратските закони трябва да се спазват стриктно. Доволен съм от теб!
Отбележи в дневника, че доверието му към теб е нараснало с една точка. Отиди на 295.
294
Постъпката ти е правилна, но ти си много слаб фехтувач и противникът бързо надделява.
Пиратът е обезумял от решението ти да го спреш и не се задоволява само с това да избие шпагата от
ръката ти.
- Приготви се да умреш! — изкрещява той и замахва да те прободе.
В този момент се намесва Конър и те спасява.
- Мъртъв си, ако го убиеш - предупреждава той. - Знаеш, че никой няма право да води жена
на борда, а искаш да убиеш човек, който само ти е напомнил това правило. Жената остава на брега.
А ти, момче - обръща се към теб, - гледай друг път да се държиш по-достойно в битка.
Отбележи в дневника, че доверието на Конър в теб е намаляло с една точка. Отиди на 295.
295
Следващата спирка е Сан Педро. Градът не оказва никаква съпротива и вземате плячка в размер
на 30 000 песос, но никой от екипажа не се съмнява, че испанците крият още пари. За да им бъдат
взети и те, пиратите са пленили губернатора на селището. В момента се мисли по въпроса как да
бъде накаран той да проговори. Първите мъчения не дават резултат.
Ако решиш, че можеш да се справиш с губернатора и помолиш Конър да ти разреши да го
разпиташ, отиди на 296. Ако предпочетеш да оставиш на други тази грижа и останеш пасивен,
отиди на 303.
296
- Добре, оправяй се както знаеш с него - разрешава Конър и те оставя насаме с губернатора
Какъв е твоят метод за разпит?
Ако имаш хапче за четене на мисли и решиш да го използваш, отиди на 301. Ако имаш хапче за
изтръгване на признания и решиш да го използваш, отиди на 302. Ако нямаш нито едно от тези
хапчета или не искаш да го използваш, отиди на 297.
297
Мъчения! Груби и изтънчени, предизвикващи ужасни стонове и тиха лудост. Това е твоят начин
да накараш птичето да запее. Но испанецът не е лесен. Този човек издържа дълго.

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 298. Ако е 4 или 5. отиди на 299. Ако
си посочил 6, отиди на 300.
298
Няма човек, който да издържи на твоите мъчения. Поне не и губернаторът на Сан Педро. Бързо
развързваш езика му и плячката се увеличава с още 20 000 песос. Според Конър това не е всичко, но
няма повече време да стоите в града. Отиди на 304.

299
Губернаторът е твърд като скала само в първите пет минути. После не издържа на методите ти и
издава местата, където жителите са укрили богатствата си. Към досегашната плячка се прибавят
нови 40 000 песос. Конър е много доволен от теб. Отбележи в дневника, че доверието му нараства с
една точка.
Отиди на 304.
300
Разпитът не дава резултат. Въпреки усилията ти мъченията не дават резултат и нито песос повече
не се прибавя към досегашната печалба. Конър е недоволен от теб.
Отбележи в дневника, че доверието му към теб намалява с една точка. Отиди на 304.
301
Без проблеми узнаваш къде има скрити богатства и към досегашната плячка се прибавят нови 50
000 песос. Конър е много доволен от теб.
Отбележи в дневника, че доверието му към теб нараства с две точки. Отиди на 304.
302
Бързо разбираш къде испанците крият нови богатства и към досегашната плячка се прибавят още
30 000 песос. Конър е доволен от работата ти.
Отбележи в дневника, че доверието му към теб нараства с една точка.
Отиди на 304.
303
С мъчения изкопчват от губернатора къде има още скрити богатства и към досегашната плячка
се прибавят нови 20 000 песос.
Отиди на 304.
304
Конър се стреми да избягва кораби, но те не правят същото. Особено военните. Следващото
приключение по пътя ви съвсем не е безопасно. Среща ви френски военен кораб, тръгнал на лов за
пирати. Битката с него е неизбежна.
Ако си назначен на кораба като артилерист, отиди на 305. Ако си назначен като пехотинец или
моряк, отиди на 318. Ако си назначен като стрелец, отиди на 331.

305
Бързо слизаш на оръдейната палуба и заставаш при оръдието си. Къде ще се прицелиш, за да
улучиш мачтата?
- малко пред нея - отиди на 306.

точно в нея - отиди на 310.
малко зад нея - отиди на 314.
Имаш право на три изстрела. Когато ги свършиш, отиди на 343. Междувременно за всяка уцелена мачта прибавяй по една точка към доверието на Конър в теб.

-

306
Насочваш дулото, палиш фитала и гюлето полита към врага.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 307. Ако е 4 или 5, отиди на 308. Ако
си посочил 6, отиди на 309.
307
Изстрелът е неточен. Гюлето минава покрай целта и се изгубва от погледа ти. Върни се на 305.
308
Мачтата е улучена! Пиратите надават радостен рев, когато виждат попадението ти.
Върни се на 305.
309
Мачтата е улучена! Пиратите надават радостен рев, когато виждат попадението ти.
Върни се на 305.
310
Насочваш дулото, палиш фитила и гюлето полита към противника.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 311. Ако е 4 или 5, отиди на 312. Ако
си посочил 6, отиди на 313.
311
Неточен изстрел! Гюлето преминава покрай целта и се изгубва от погледа ти. Върни се на 305.
312
Мачтата е улучена! Пиратите посрещат попадението ти с радостен рев. Върни се на 305.
313
Наточен изстрел! Гюлето преминава покрай целта и се изгубва от погледа ти. Върни се на 305.
314
Насочваш дулото, палиш фитила и гюлето полита.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 315. Ако е 4 или 5, отиди на 316. Ако
си посочил 6, отиди на 317.
315
Неточен изстрел! Върни се на 305.
316
Неточен изстрел! Върни се на 305.
317
Мачтата е улучена. Пиратите посрещат попадението ти с радостен рев. Върни се на 305

318
След неколкократна размяна на залпове, двата кораба се приближават един до друг и
абордажните куки политат във въздуха.
Ако решиш да проявиш смелост и да бъдеш от първите, които ще стъпят на противниковата
палуба, отиди на 320. Ако се въздържаш от подобна постъпка, отиди на 319.
319
Няма закъде да бързаш. Винаги първите редици нападатели се посрещат с куршуми, затова не
искаш да се правиш на герой. Още повече, че битката едва започва. Прехвърляш се на палубата на
врага и се включваш в месомелачката.
Отиди на 323.
320
Знаеш ли колко рисковано е твоето решение? Първите винаги посрещат с гърди вражеските
куршуми, освен ако нямат невероятен късмет.
Но, за да бъдеш първи, само желание не стига.
Събери оценките си за бързина, сила и сръчност. Ако резултатът е по-голям от 12, отиди на 322.
В противен случай отиди на 321.
321
Не успяваш да се вредиш в първите редици, но не бива много да съжаляваш за това. Първият
залп поко- сява смелчаците.
Но битката едва започва. Прехвърляш се на палубата на врага и се включваш в месомелачката.
Отиди на 323.
322
Като истински тигър се прехвърляш на вражеската палуба. Двама французи те нападат, но
успяваш да ги сразиш. Пиратите посрещат смелата ти постъпка с възторжен рев. Доверието на
Конър в теб нараства с една точка.
Битката едва започва. Би могъл да продължиш с геройското си поведение и да потърсиш дуел с
капитана или пък да се задоволиш с обикновените французи.
Ако решиш да потърсиш дуел с капитана на французите, отиди на 324. Ако това не те блазни и
решиш да се държиш скромно, отиди на 323.
323
Врагът не ви превъзхожда по численост, но не всички пирати са се прехвърлили на палубата му,
затова французите имат числено превъзходство. Често се налага да се биеш срещу двама, дори
срещу трима противници, които съвсем не са начинаещи във фехтовката.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма oт 10, oтиди на 326. В противен
случай отиди на 325.
324
В битката ти си истинско страшилище, ураган от саблени удари. Затова французите стоят далеч
от теб и никой не помисля да ти попречи, когато се насочваш към капитана. С няколко ловки удара
разчистваш пътя и се озоваваш пред него.
Той отдавна те е забелязал и също иска да премери сили с теб. Не е за подценяване, досега той
вдъхновява французите за сърцат отпор на атаките на пиратите.
Шпагите ви се кръстосват, около вас се оформя малко празно пространство и дуелът започва.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 24, отиди на 330. В противен случай отиди
на 329.

325
Намираш се в центъра на ужасна месомелачка. Около теб непрекъснато умират хора, отвред се
сипят удари и всички действат като обезумели. В желанието си да се проявиш в тази битка поемаш
прекалено големи рискове и идва момент, когато си плащаш за това. Промушват те изненадващо, в
гръб. Така приключва кариерата на суперагента.

326
Постепенно вдъхновеният устрем на пиратите си казва думата и французите биват изтласкани
към носа на кораба. Загубата им е само въпрос на време, но именно това ги озлобява и те започват да
се бият като дяволи.
В един момент виждаш, че Конър е притиснат от четирима и е ясно, че няма да може да се
справи с тях. Обградили са го и тъкмо стесняват обръча. Веднага се притичваш на помощ.
Събери оценките си за бързина и боравене (а не бой) с шпага. Ако резултатът е по-голям от 8.
отиди на 327. В противен случай отиди на 328.
327
Изненадваш в гръб четиримата и успяваш да убиеш двама от тях. Конър се справя с другите
двама. Междувременно французите се предават, виждайки, че по-нататъшната съпротива е
безпредметна.
- Ти ми спаси живота - казва Конър. - Винаги ще съм ти благодарен.
Отбележи в дневника, че доверието му в теб нараства с една точка.
Отиди на 343.
328
Сценката се разиграва далеч от теб и не успяваш да стигнеш навреме за развръзката.
Все пак Конър оцелява. Стрелците, които са разположени по мачтите на „Отмъщение",
забелязват, че е попаднал в неприятна ситуация и с няколко изстрела се справят с нападателите му.
Междувременно французите, осъзнали, че по-нататъшната съпротива е безпредметна, се
предават.
Отиди на 343.
329
Този път искаш да глътнеш прекалено голяма хапка. Капитанът е опитен боец и бързо се справя
с теб. Бързата комбинация от удари те обърква и шпагата му се забива в теб. Кариерата на
суперагента приключи.
330
Смелостта ти не е без покритие. Капитанът е опитен боец, но ти не му отстъпваш. Завързва се
ожесточен двубой с променливо надмощие. Случайност ти помага да вземеш връх. Капитанът се
подхлъзва в локва кръв и пада беззащитен на земята. Шпагата ти опира в гърдите му, но не навлиза
навътре.
- Стани и се бий - казваш ти. - Един джентълмен никога не убива паднал противник.
След тази случка предимството ти е неотразимо.
Капитанът се задоволява само да отразява ударите ти, но тази тактика го изморява и с бърза
комбинация отвличаш шпагата му над главата, докато твоята го пробожда.
Със смъртта на капитана приключва съпротивата на французите.
Отбележи, че доверието на Конър в теб нараства с една точка. Също с една точка нараства и
авторитетът ти.
Отиди на 343.

331
След кратка размяна на залпове, двата кораба се приближават един до друг с бордовете си и
пиратите се хвърлят на абордаж.
Ти заемаш мястото си на една от мачтите с пушка в ръка. Задачата на стрелите е да поразяват поизявените бойци на врага.
За твой късмет в обсега на пушката ти попада капитанът на противника. Това е цел, която не
може да се пропусне.
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 332. Ако е 3 или 4, отиди на 333. Ако е
5 или 6, отиди на 334.
332
На противниковата палуба цари страшно меле и трябва да си много добър стрелец, за да уцелиш
точно определен човек.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 11, отиди на 335. В противен случай
отиди на 336.
333
На противниковата палуба цари страшно меле и трябва да си много добър стрелец, за да уцелиш
точно определен човек.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 13, отиди на 335. В противен случай
отиди на 336.
334
На противниковата палуба цари страшно меле и трябва да си много добър стрелец, за да уцелиш
точно определен човек.
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 15, отиди на 335. В противен случай
отиди на 336.
335
Невероятен изстрел! Френският капитан е сразен, а съпротивата на врага отслабва значително.
Отбележи в дневника, че доверието на Конър в теб нараства с една точка.
Отиди на 337.
336
Пропускаш целта, но нека това не те смайва. Дори съвършен стрелец не би имал причина да се
срамува от такъв пропуск.
Междувременно френският капитан загива от ръката на Конър и французите отслабват
съпротивата.
Отиди на 337.
337
Останали без водач, французите биват изтикани към близкия до „Отмъщение“ борд и стават
лесна плячка за пушката ти.
Изведнъж забелязваш, че Конър е в опасност. Единственият начин да му помогнеш е точен
изстрел. Обградили са го четирима и той едва ли ще издържи дълго на атаките им.
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 338. Ако е 3 или 4, отиди на 339. Ако е
5 или 6, отиди на 340.
338

Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 11, отиди на 341. В противен случай
отиди на 342.
339
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 13, отиди на 341. В противен случай
отиди на 342.
340
Виж оценката си за стрелба с пушка. Ако е по-голяма от 15, отиди на 341. В противен случай
отиди на 342.
341
Или си голям майстор, или имаш невероятен късмет, но и двата ти изстрела попадат в целта и Конър остава срещу двама противници, с които лесно се справя.
Междувременно французите се предават.
- Ти ми спаси живота - казва Конър. - Винаги ще съм ти благодарен.
Отбележи в дневника, че доверието му към теб нараства с една точка. Също с една точка
нараства и авторитетът ти.
Отиди на 343
342
Добре, че не си единственият, който е забелязал затруднението на Конър. Изстрелите ти минават
далеч от нападателите му, но и други пирати се притичват на помощ на капитана си и го спасяват.
Междувременно французите се предават.
Отиди на 343.
343
Победата над френския кораб носи 40 000 песос в златни монети. Потопявате оръжията на
противника и отплавате.
Френският кораб е претърпял сериозни щети от пиратските залпове, затова няма смисъл да го
пленявате.
Последното нападнато поселище е Сан Антонио. Нападате през нощта без оръдейни изстрели.
Лодкитe акостират необезпокоявани на пристанището и пиратите плъзват на групички из града.
Няколко къщи биват подпалени, за да се увеличи паниката на населението и да се улесни грабежа.
Твоята групичка кръстосва покрайнините на града, когато откъм църквата се чува шум от
престрелка. Безспорно местните жители се опитват да се противопоставят.
Ако решиш да поведеш хората си към мястото на престрелката, отиди на 344. Ако прецениш, че
ще се справят и без теб, отиди на 345.
344
С хората си се появяваш в гръб на испанците, които се опитват да започнат организирана
съпротива. Появата ти пресича в зародиш този опит и оттук нататък пиратите не срещат пречки при
плячкосването. Заграбени са 40 000 песос, а доверието на Конър в теб нараства с една точка.
Отиди на 346.
345
Направи голяма грешка. Жителите на Сан Антонио успяват да организират отбраната на града и
да укрият част от богатствата си. Селището често се посещава от галеони, затова няма време да
стоите по-дълго. Когато плячката нараства на 20 000 песос, Конър дава заповед за оттегляне.
Отиди на 346

346
Сега Конър сменя тактиката и зарязва нападенията срещу поселища, защото се страхува, че
испанците вече може да са взели мерки. Остава нападение на кораби в открито море.
Посочи едно число от таблицата. Ако посочиш 1, отиди на 347. Ако посочиш 2, отиди на 353.
Ако посочиш 3, отиди на 360. Ако посочиш 4, отиди на 361. Ако посочиш 5, отиди на 362. Ако
посочиш 6, отиди на 363.
347
Истина е, че търсите кораби, но не точно галеони, а тъкмо такъв среща „Отмъщение". На пръв
поглед испанецът ви превъзхожда, но Конър дава заповед за атака.
Не се учудваш на смелостта му. По време на плаването си разбрал, че капитанът има особена
причина да ненавижда испанците и да не отстъпва пред тях. Преди години по-малкият му брат бил
убит от испански пирати и това накарало Конър да тръгне по моретата.
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1, отиди на 348. Ако е 3 или 4, отиди 349. Ако е 5 или 6,
отиди на 350.
348
Какъв е изходът от битката с галеона? Не знаеш, а и не бива да те интересува. По време на
първоначалните залпове едно гюле те намира точно в главата и прекратява дейността ти в миналото.
Кариерата на суперагента приключи.
349
По щастливо стечение на обстоятелствата още с първия залп една от мачтите на галеона е
улучена и той става неуправляем. „Отмъщение“ застава в удобна позиция и продължава да го
обстрелва, докато противникът не вдига бяло знаме.
Но се оказва, че са взели тази мярка прекалено късно. Галеонът е получил многобройни
пробойни и потъва заедно с намиращите се на него испанци. А „Отмъщение“ продължава своя рейд
в Карибско море.
Отиди на 364.
350
След първоначалната размяна на залпове, на палубата на галеона настъпва кратко объркване,
което позволява на „Отмъщение“ да извърши ловка маневра и пиратите правят абордаж.
В последвалата битка съвсем случайно се озоваваш близо до испанския капитан и той се
нахвърля срещу теб.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 26, отиди на 351. В противен случай отиди
на 352.
351
Завързва се кървав двубой. Той успява да те нарани по лявото бедро, а ти го драсваш през
лицето. Останалите испанци отдавна са се предали, но капитанът им отказва да ги последва. Никой
от пиратите не ти се притичва на помощ, защото е въпрос на чест да се справиш сам.
И двамата владеете изкусни защитни техники, ето защо нерядко наблюдателите си мислят, че
един от вас е загубен, когато той намира невероятен начин да отклони атаката.
Все пак ти си по-добрият в този дуел и с напредването на времето атаките ти,се засилват, а
силите на испанеца чезнат. От първото кръстосване на шпагите са изминали поне трийсет минути,
когато шпагата ти пробожда противника и пиратите с радостни викове те поздравяват.
Плячката е нищожна, в сравнение с предишните - само 10 000 песос.
Доверието на Конър в теб нараства с една точка. Авторитетът ти също нараства с една точка.

Отиди на 364.

352
Попадаш на невероятно силен противник и разбираш, че испанците не са нация от страхливци и
некадърници. Ударите се сипят отвсякъде и само добрата защита ти помага да избегнеш бързата
смърт, но няма нищо, което би могло да те спаси от бавната смърт. Трябва да приемеш, че този път
противникът е бил свръх силите ти. Шпагата му те перфорира и кариерата на суперагента
приключва.
353
Съдбата отново изправя „Отмъщение“ срещу френски ловци на пирати. Корабът им е специално
приспособен за тази дейност и тук бързината ви не е предимство. Няма смисъл да се бяга. Конър
заповядва атака.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 355. Ако е 5 или 6, отиди на 354.
354
И двата кораба се отказват от оръдейната канонада и настава времето на абордажа. французите
първи нахлуват на палубата ви. Завързва се кървава битка, в която пиратите излизат победители,
макар и с цената на много жертви. За щастие ти си сред оцелелите. Доброто ти представяне в
битката спомага за нарастването на доверието на Конър в теб с една точка. Оказва се, че френският
кораб е имал сериозни пробойни в корпуса си и затова не е искал да си разменяте залпове.
Изоставяте го сред морето.
Отиди на 364
355
„Отмъщение“ се приближава с ловка маневра до врага, който спокойно приема това. Явно и
двамата капитани искат битката да мине без оръдейни изстрели. Но стрелците на спят, докато
корабите се сближават.
Ако имаш предпазен костюм отиди на 356. В противен случай отиди на 357.

356
Французите нахлуват на палубата на „Отмъщение“, но това не им носи голямо предимство в
последвалата битка. Пиратите се бият сърцато и успяват да победят. Доброто ти представяне в
битката спомага за нарастването на доверието на Конър в теб с една точка. Оказва се, че френският
кораб е бил пред разпадане и затова не е искал да си разменяте залпове. Ето защо се налага да го
изоставите заедно с оцелелите французи.
Отиди на 364.
357
Докато корабите се сближават, един куршум се забива в гърдите ти. Изстрелян е от голямо
разстояние и ударната му сила не е фатална, но зависи къде ще попадне, когато влезе в тялото ти.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 4, отиди на 359. Ако си посочил 5 или 6, отиди
на 358.
358

За нещастие попадението е фатално. Би трябвало да съжаляваш, че не взе предпазния костюм.
Той рядко върши работа, но сега се убеждаваш, че не би бил излишен. Както и да е, кариерата на
суперагента приключи.
359
За щастие всичко се разминава на косъм и никой от жизненоважните ти органи не е засегнат.
Корабният лекар успява да излекува раната ти и скоро се възстановяваш напълно.
А битката с французите завършва успешно за Конър. Единственото, което помрачава радостта от
победата, са дадените жертви. Оказва се, че френският кораб е имал сериозни пробойни в корпуса си
и затова не е искал да си разменяте залпове. Трябва да го оставите сред морето заедно с пленените
французи.
Отиди на 364.
360
Срещате два търговски кораба, които вдигат бяло знаме веднага, щом ви виждат. Плячката,
която вземате от тях се равнява на 20 000 песос.
Отиди на 364.
361
Срещате три търговски кораба и никой от тях не помисля да окаже някаква съпротива.
Капитаните им веднага вдигат бяло знаме и се предават. Общата плячка от трите кораба се равнява
на 50 000 песос.
Отиди на 364.
362
Дълго кръстосвате Карибско море в очакване на плячка, но не успявате да хванете нищо. Конър
е много изнервен от тази липса на късмет, но предишните ви успехи го успокояват. Екипажът също
чака с нетърпение възможност да се прояви. Никой не мисли да се бунтува срещу Конър.
Отиди на 364.
363
Срещате два търговски кораба и лесно ги пленява- те. Капитаните им не оказват съпротива.
Общата плячка се равнява на 40 000 песос.
Отиди на 364
364
Експедицията на Конър е към своя край, а ти още не си направил нищо, за да спечелиш пари за
свой кораб. Твоят дял от плячката ще е крайно недостатъчен за такава покупка.
Виж оценката си за доверието на Конър в теб. Ако е по-голяма от 6, отиди на 365. В противен
случай отиди на 383.
365
По време на плаването си показал, че си способен и Конър ти е обърнал внимание. Когато му
казваш, че искаш да имаш собствен кораб, той се усмихва дружелюбно.
- Бих могъл да ти услужа с моя назаем. Първият срещнат военен кораб ще бъде твой, ако успееш
да го завладееш. Доволен ли си?
Това е фантастично! Конър ще ти отстъпи командването на „Отмъщение“ за една битка, в която
трябва да покажеш на какво си способен. Заемаш се с изучаване качествата на кораба.

С посочване на числа от таблицата определи оценките на „Отмъщение“ за такелаж, скорост,
маневреност и здравина и ги нанеси в дневника за плаването с Конър. За всяко качество посочи по
едно число.
След като определиш по този начин четирите оценки, повиши някои от тях, които сам решиш, с
три точки. Съобразявай се с това, че максималната стойност на една оценка е 6, така че не би могъл
например да повишиш оценката си за маневреност на 7.
„Отмъщение“ разполага с 30 леки оръдия и нито едно тежко.
Отиди на 366
366
Само два дни, след като си приключил с огледа на кораба, „Отмъщение“ попада на още един от
явно многобройните в този район на Карибско море френски военни кораби. За щастие те се движат
поединично, а не в армада, което би било фатално при евентуална среща.
- Отличен кораб - казва Конър. - Ще бъде чест за всеки да влезе в бой с него, но и голямо
изпитание. Може би е по-добре да се опитаме да преговаряме с тях и да ги заблудим. Имам
холандски флаг и човек, който може да говори свободно този странен език.
- Не - отказваш ти. - Ако не завладея този кораб, какво ми остава? Не ми трябва някоя
черупка.
Конър само вдига рамене и заема добра наблюдателна позиция, откъдето да следи действията
ти.
Атаката срещу французина е задължителна, но как точно ще я осъществиш?
- близка стрелба 1 - отиди на 370.
- близка стрелба - 2 - отиди на 371.
- далечна стрелба - отиди на 367,
- маневра за абордаж - отиди на 373.
367
Далечната стрелба е най-добре усвоена от екипажа и ти разчиташ на техния опит в битката.
Освен това не знаеш дали французинът няма тежки оръдия, които биха тe помели.
Военният кораб също е склонен на залпове от разстояние и скоро се обръщате борд срещу борд.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3 отиди на 368. Ако е от 4 до 6, отиди на 369.
368
Противникът се оказва неочаквано мощен. А може би артилеристите му са от висока класа.
Дори от далечно разстояние гюлетата на врага поразяват голяма част от пиратите. Конър не
издържа и поема командването, но снаряд го убива и ти ставаш капитан.
За съжаление корабът ти скоро потъва и голяма част от екипажа намира смъртта си. Но ти и
няколко десетки храбри бойци успявате с плуване да се доберете до френския кораб и да се
изкачите на палубата му.
Отиди на 374.

369
Добър избор на тактика! Батареята ти е по-силна от противниковата и това скоро се разбира от
всички. Няколко залпа са достатъчни, за да направят вражеския кораб неуправляем и ти спокойно
извършваш маневрата за абордаж.
Запомни, че си нанесъл щети на френския кораб!
Отиди на 377.

370
Французинът също няма тежки оръдия, но явно артилеристите му са по-добри, защото още след
първите три залпа „Отмъщение“ получава големи пробойни в корпуса. Конър не издържа и поема
командването, но снаряд го убива и ти ставаш капитан.
За съжаление корабът ти скоро потъва и голяма част от екипажа намира смъртта си. Но ти и
няколко десетки храбри бойци успявате с плуване да се доберете до френския кораб и да се
изкачите на палубата му.
Отиди на 374.

371
Отиди на 370.
372
Маневрата за абордаж не успява и ти се опитваш да се отдалечиш на достатъчно разстояние,
преди да предприемеш следващия ход. Но французинът не те оставя да отдъхнеш. Той е много бърз
и маневрен и успява да застане така, че да те обсипе със снаряди. Щетите, които понася
„Отмъщение“, са огромни. Поройните в корпуса водят до потъването на кораба. А един снаряд
убива Конър и те прави капитан.
Част от екипажа загива при потъването на „Отмъщение“, но ти и няколко десетки храбри бойци
оцелявате и успявате с плуване да се доберете до френския кораб. Изкачвате се на палубата му.
Отиди на 374.
373
На палубата на „Отмъщение“ остават само моряците, които ще трябва да се справят с такелажа
и стрелците, които заемат места по мачтите. Бойците се приготвят за атака веднага щом бордовете
се прилепят един до друг.

Но противникът ти също е повратлив и ще бъде трудно да се доближиш до него, ако той също
не го иска.
Събери оценките на „Отмъщение" за скорост, маневреност и такелаж. Ако резултатът е поголям от 11, отиди на 377. В противен случай отиди на 378.
374
В първия момент французите са изненадани и успявате да завладеете част от палубата, но скоро
врагът реализира численото си превъзходство и започва постепенно да ви изтласква към носа. Ако
битката продължава по този начин, за теб и хората ти няма спасение. Сега единствено ти можеш да
им помогнеш, извършвайки подвиг.
Втурваш се напред, раздавайки удари с шпагата, без да се защитаваш от ударите на врага.
Лудият блясък в очите ти кара французите неволно да се отдръпнат от пътя ти, но дали ще успееш
да се добереш до капитана им?
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 13, отиди на 376. В противен
случай отиди на 375.
375
Коварен удар дошъл от неизвестна посока слага край на смелия ти устрем. Острието те
пробожда смъртоносно и кариерата на суперагента приключва.
376
Късметът спохожда смелите! С лекота избягваш плахите опити на противниците да те
промушат в гръб и успяваш да се добереш до вражия капитан. Досега той не участва в битката, но
решаваш да го включиш, защото неговата смърт би улеснила завземането на кораба, което в
момента изглежда невъзможно.
Французинът приема двубоя и те атакува. Парираш и веднага опитваш да контрираш, но той е
добър, прекалено добър, за да те остави така лесно да го елиминираш.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 26, отиди на 381. В противен случай отиди
на 380.
377
След сполучлива маневра, корабите се доближават и абордажните куки на пиратите политат,
французите приемат атаката и се укрепяват на палубата си. Позицията им е по-изгодна и за да я
разбиеш, ще трябва да извършиш подвиг. Например да убиеш капитана им и по този начин да ги
разколебаеш. Лудият блясък в очите ти кара мнозина да се отдръпнат от пътя ти, но дали ще успееш
да се добереш до капитана?
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 11, отиди на 379. В противен
случай отиди на 375.
378
Корабът е по-бавен от противниковия, французинът изчаква с привидна безпомощност да се
приближите, но умело се изплъзва от варианта за сближаване на корабите. Вместо това той се
надява да обсипе „Отмъщение“ със залпове и предприема съответните маневри. Отиди на 372.
379
Късметът спохожда смелите! Нито един от многобройните опити да бъдеш промушен в гръб не
се увенчава с успех и успяваш да се добереш до вражия капитан, който до този момент не взема
участие в битката. Решаваш да го включиш, защото смъртта му ще улесни завземането на кораба.
Французинът приема двубоя и атакува. Парираш и веднага опитваш да контрираш, но той е
добър прекалено добър, за да бъде елиминиран по този начин.

Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 26, отиди на 382. В противен случай отиди
на 380.
380
Той наистина е много добър фехтувач. Лесно неутрализира първоначалния ти устрем и на свой
ред започва да напада по-остро. Комбинациите му, са сложни и красиви, често отвличат шпагата ти
в една посока, докато неговата се прокрадва към тялото ти откъм противоположната. Играе си с теб
като котка с мишка и когато решава, че си му омръзнал, слага край на двубоя с неотразим удар.
Кариерата на суперагента приключва.
381
Днес си обладан от зъл демон. Биеш се с фанатична жестокост и противникът не може да
намери начин да те озапти. Шпагата ти бързо намира слабо място в защитата на капитана и го
пробожда.
Обаче с това битката не свършва. Французите са объркани от този развой, но численото им
превъзходство може да наклони везните в тяхна полза.
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 395. Ако е от 4 до 6, отиди на 396.
382
Днес си обладан от зъл демон. Биеш се с фанатична жестокост и няма сила, която да те спре..
Поне засега.
Капитанът на французите е храбър мъж, но не може да направи нищо в отговор на лавината от
твои удари. Шпагата ти бързо намира пролука в защитата му и го пробожда. Това като че ли сага
край на надеждите на французите и те се предават. Спускате две лодки в морето и ги оставяте да се
оправят както могат.
Авторитетът ти се повишаваме една точка, отбележи го в дневника.
Отиди на 394
383
Докато обмисляш как да се сдобиеш с кораб, на хоризонта се появява платно.
- Отново френски военен кораб - казва Конър, след внимателен оглед. — Те са плъзнали
навсякъде, но защо поединично?
Хрумва ти една идея и ти се приближаваш до капитана.
- Мога ли да ви предложа нещо, сър? - питаш ти. — Мисля, че знам как бихме могли да
превземем този кораб, без да използваме оръдията си.
- Нима - повдига вежди Конър. — Имаш готов план?
Но, когато те изслушва, скептицизмът му бързо бива заменен с доволна усмивка.
- Дяволски хитро, но ако не успееш... Все пак си заслужава да опитаме. Ако се справиш,
целият кораб е твой.
Конър дава знак на французина, че иска да преговаря, а в това време ти събираш няколко
десетки пирати, готови да те последват в храброто начинание. Когато корабите се доближават
дотолкова, че капитаните им да могат да разговарят, ти и твоите хора се хвърляте във водата и,
поемайки дълбоко въздух, се гмуркате, за да не ви забележи врагът.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 384. Ако е от 4 до 6, отиди на 385.

384
За жалост авантюрата ти не донася желания успех, французите забелязват опита да се
приближите до кораба им. плувайки под вода, и веднага вземат мерки. Пехотинците им се строяват

до борда и изпразват пушките си в малката ви група. Каква е съдбата на последователите ти не е
интересно, важното е, че ти загиваш от куршум. Кариерата на суперагента приключи.
385
Един брилянтен план, роден в главата на гений! Малката ти групичка успява да се добере до
френския кораб и да се изкачи незабелязано на палубата. Последното става възможно, защото
вниманието на французите е заето с „Отмъщение“.
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 386. Ако е 3 или 4, отиди на 387. Ако
е 5 или 6, отиди на 388.
386
Намираш се в гърба на французите, а зад теб са 60 души, готови на всичко, за да победят.
Надаваш боен вик и нападаш. Французите изпадат моментално в паника.
Първа жертва на твоя устрем става капитанът на кораба, които има нещастието да се изпречи на
пътя ти. Посичаш го и продължаваш напред.
Отиди на 393.
387
Намираш се в гърба на французите, а зад теб стоят 40, готови на всичко мъже. Противникът има
голямо числено превъзходство, но на твоя страна е изненадата, а тя нерядко е решаваща за изхода на
битката.
Надаваш боен вик и нападаш.
Отиди на 389.
388
Намираш се в гръб на французите, а зад теб са 20 души. готови на всичко, за да победят.
Изненадата ще бъде на ваша страна, но броят ви накланя везните в полза на французите, освен ако
не покажеш, че си способен на чудеса. Надаваш боен вик и нападаш.
Отиди на 390.
389
Първоначалното предимство бързо изчезва, когато благодарение на самообладанието на
френския капитан врагът се опомня и започва истинската битка. Не можеш, а се надяваш на помощ
от Конър. Докато „Отмъщение” извърши маневра за абордаж, всичко ще свърши.
Сега трябва да се намери човек, който да поведе пиратите в атака, а кой друг освен теб би могъл
да го направи?
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 24, отиди на 391. В противен случай отиди
на 392.
390
Първоначалното предимство бързо изчезва, когато благодарение на самообладанието на
френския капитан врагът се опомня и започва истинската битка. Не можеш да се надяваш на помощ
от Конър. Докато „Отмъщение” извърши маневрата за абордаж, всичко ще свърши.
Малобройният ти отряд отчаяно се нуждае от нещо, което да повдигне духа му, защото
численото превъзходство на французите изглежда отчайващо. Срещу всеки от твоите хора застават
по седмина. Сега е нужен подвиг, ако не искаш да бъдеш убит. Осъзнавайки това, зарязваш
защитата.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 27, отиди на 391. В противен случай отиди
на 392.

391
Шепа пирати срещу осъзналите се французи! Едно безнадеждно положение, ако ти не си начело
на смелчаците. Врагът се организира, следователно трябва да го разколебаеш, а как по-добре да
сториш това, освен да убиеш капитана им.
С ловки удари на шпагата си разчистваш пътя и се добираш до него. Никой не посмява да ти
попречи, може би защото приличаш на демoн, когато се биеш за живота си. Отчаяната ти смелост
граничи с лудостта и кара враговете да отстъпват.
Но капитанът няма право да бяга и приема двубоя. След кратка размяна на удари, шпагата ти го
поразява и французите остават без лидер, който да ги организира.
Отиди на 393.
392
Шепа пирати срещу многобройния враг! Положението на малката групичка смелчаци е
безнадеждно, но ти се опитваш да сътвориш някакво чудо. На първо време трябва да се добереш до
капитана им, защото той организира напора на противника и без него французите ще се объркат.
С луд блясък в очите и безумна смелост ти се хвърляш в атака, опитвайки се да пробиеш обръча
на врага и да се срещнеш очи в очи с капитана. Обаче разстоянието между вас е прекалено голямо,
за да можеш да го преминеш безнаказано. Подъл удар в гръб слага край на дръзкия ти устрем и
кариерата на суперагента приключва.
393
След смъртта на капитана, съпротивата на французите отслабва. Досега те имаха всички
шансове да изтребят до крак малката ви група, но положението бързо се променя след геройската ти
постъпка.
Завладяваш кораба, преди Конър да прилепи борда на „Отмъщение” до новото ти завоевание.
Спускаш две лодки в морето и оставяш в тях оцелелите французи. Ако имат малко късмет, ще
оцелеят отново.
Авторитетът ти се повишава с една точка, отбележи това в дневника.
Отиди на 394
394
- Това, което направи днес, ще влезе в историята на пиратството - казва Конър, доближавайки
се до теб. - В ръцете ти падна добре запазен кораб, мисля точно това, което ти трябваше и към което
се стремеше така отчаяно. Трябва да обмислим някоя обща експедиция след време. С теб можем да
превземем дори Маракайбо и да осигурим бъдещето на внуците си с плячката.
Вече всички те гледат с уважение и ставаш известен в пиратските среди.
След поздравленията идва време двамата с Конър да се разделите. Корабът на французите е
изцяло твой, няма да делиш от него пари с останалите пирати. Но досегашната плячка трябва да се
подели, преди да се разделят пътищата на двата кораба.
Раздели плячката от плаването с Конър на 20. Това е твоят дял от нея. Прибави го към парите
си.
След подялбата поемаш към Порт Роял.
Отиди на 397.
395
Дори без своя капитан, врагът е много по-силен от малобройната ти групичка. Истина е, че в
боя един пират се равнява на трима войници, но тук превъзходството на французите и повече от
двойно - срещу всеки твой застават по седем или осем противника.
Бавно, но сигурно пиратите биват изтласкани към носа на кораба и около тях се стяга обръч от
нападатели. Стрелците ви нанасят големи поражения от мачтите, без да можете да предотвратите

това. Положението е неудържимо. Някой призовава да се предадете, но съседът му веднага го
промушва с шпагата си - пиратите знаят, че не могат да очакват милост от врага.
Добре насочен куршум слага край на мъките ти. Кариерата на суперагента приключва.
396
Постепенно пиратите отблъскват противниците си и на свой ред минават в настъпление.
Обратът в битката се дължи изцяло на смелите ти действия. Хората ти се бият като тигри знаейки,
че в противен случай ги чака бесилка.
Повече от час продължава съпротивата на французите, но най-сетне те се предават и корабът
минава в твои ръце. Спускате две лодки и оставяте в тях пленниците. Ако имат късмет, ще
оцелеят в морето.
Корабът е изцяло твой. Когато го продадеш по-късно, не ще трябва да делиш парите с
другите. За съжаление цялата плячка от плаването с Конър отива под водата. Малко утешение са
десетте хиляди песос, които намирате на палубата на кораба. Веднага ги раздаваш на екипажа и
поемаш курс към Порт Роял. За себе си не запазваш нищо от тези 10 000 песос.
Отиди на 397
397
Цялото население на Порт Роял се стича на пристанището, за да посрещне завърналия се
пиратски кораб. Интересът към експедицията ви е голям. Тук научаваш, че Флинт е направил
неуспешен опит да превземе Пуертобело, богата испанска колония в Южна Америка, но е претърпял
поражение и много от хората му се мъртви. Ето един повод да се радваш, че предпочете Конър.
Завладеният кораб не може да ти свърши повече работа. Твърде дълго е бил в открито море и
сега се нуждае от основен ремонт, а ти нямаш време за това. Ще трябва да го продадеш и да си
купиш друг. Хубавото е, че парите от продажбата ще останат изцяло за теб.
Виж оценката си за търговски нюх. Ако е по-малка от 4, отиди на 398. Ако е 4 или 5, отиди на
399. Ако е 6, отиди на 400.
398
Ти си много слаб търговец, а това не е хубаво за мисията. Корабът не е първокласен, но би могъл
да му вземеш добри пари, ако имаше поне някаква нищожна способност да преговаряш за цената, но
какво да се прави, човек не може да бъде добър във всичко.
Ако по време на завладяването на кораба си му нанесъл някакви щети, отбележи, че си взел за
него 30 000 песос. Ако си го превзел без да му нанасяш щети, отбележи, че си взел 35 000 песос.
Отиди на 401.
399
Не си виртуоз в големите сделки, но все някак успяваш да се справяш така, че да не те излъжат.
Поне не с много. Някои подмятат, че си можел да вземеш още 5000 отгоре, но какво да се прави,
човек не може да бъде добър във всичко.
Ако по време на завладяването на кораба си му нанесъл някакви щети, отбележи, че си взел за
него 35 000 necoc. Ако cи го превзел без да му нанасяш щети, отбележи, че си взел 40 000 песос.
Отиди на 401
400
Може би бъдещето ще измисли нови, по-съвършени методи за пазарлък, но във времената на
пиратите твоите знания са напълно достатъчни, за да продадеш кораба на невероятно изгодна цена.
Можеш да бъдеш доволен от себе си.
Ако по време на завладяването на кораба си му нанесъл някакви щети. отбележи, че си го
продал за 40 000 песос. Ако си го превзел без да му нанасяш щети, отбележи, че си го продал за 45
000 песос.

Отиди на 401.
401
Прибавяш парите от продажбата на кораба към онези, които си имал преди да тръгнеш с Конър.
Ако си дал пари на Учителя, за да ти ги пази докато се върнеш, сега си ги вземаш
Досега се представяш отлично, да видим как ще бъде в последната фаза от твоята мисия, когато
ще трябва сам да подбереш кораб и екипаж, а после да ги хвърлиш в решителен бой срещу мощния
„Санта Мария”. Отиди на 438 от „Подготовката за последната битка".

НА БОРДА НА „САН ТА МАРИЯ”

402
Със сетни усилия успяваш да доплуваш до брега, но си прекалено изтощен, за да си потърсиш
прикритие. Дишайки тежко, ти се просваш на земята и на моменти губиш съзнание.
В един от миговете на просветление чуваш гласове, говорещи на непознат език. Испански!
Хубаво е, че в началото на мисията се сети да усвоиш този език.
Испанците са излезли на лов за оцелели пирати.
Поради тъмнината, всички носят факли. Светлината им те разкрива и испанците се приближават до
теб.
- Още един от тези мерзавци - казва някой от групата.
- Да - казва друг, - много хора ще увиснат на бесилото тази вечер. Много английски кучета.
Двама от тях те обръщат по гръб и се вглеждат в лицето ти. Сега е моментът да измислиш нещо.
- Не - казваш ти на чист испански, какъвто може да се научи само в испанския кралски двор.
Не съм пират.
След това силите те напускат и отново изпадаш в безсъзнание. Когато се събуждаш,
обстановката е коренно различна. Намираш се в разкошно жилище, което явно принадлежи на
някой местен големец. Личи си, че добре се грижат за теб.
В стаята ти влиза млад благородник. Виждайки, че си в съзнание, той започва да те разпитва.
Обясняваш му, че си бил пленен от пиратите, а корабът ти е бил потопен. Останалите пленници са
били приковани под палубата на пиратския кораб и при потъването му не са имали шанс да оцелеят.
За щастие, точно когато корабът започна да потъва, ти си бил на разпит при капитана на пиратите и
си успял да се спасиш в суматохата. Младежът е видимо впечатлен от патилата ти и скоро ги
разпространява в града. Ставаш известна личност в Пуертобело, още преди да си се появил из града.
Може би нямаше да повярват на съчинената история, ако не беше перфектния ти испански, който
разсейва всички съмнения.
А скоро след като идваш в съзнание, узнаваш и най- хубавата новина - „Санта Мария” ще дойде
в Пуертобело, за да натовари част от богатствата, които испанците са взели от вътрешността на
континента. Това ще стане след няколко седмици, така че имаш време да си починеш, преди да
започне последната част от мисията ти. Времето до пристигане на галеона прекарваш като гост на
губернатора на града. Сливаш се с живота на поселището, скоро жителите му забравят, че си дошъл
по странен начин и те приемат за свой.
Отиди на 403
403
Няколкото седмици изтичат бързо и една сутрин имаш удоволствието да видиш влизането на
„Санта Мария” в залива. Корабът акостира и екипажът му бързо се заема с товаренето, а ти успяваш
да се срещнеш с капитана и да се уговориш с него да те закара до Европа. За щастие той се
съгласява веднага, щом губернаторът се присъединява към молбата ти. Дори имаш право на собствена каюта по пътя.

„Санта Мария” остава в Пуертобело само един ден, след което отплава. Оставаш сам в каютата
си и започваш да обмисляш по-нататъшния начин на действие.
Ако имаш избрани предмети с номера от едно до шест, сега използваш междинния сигнализатор
и ти ги изпращат. Лесно успяваш да ги покриеш така, че случайно влязъл човек да не може да ги
открие.
Ако имаш мозъчен господар и сигнализатор за успех, отиди на 433. Ако имаш само мозъчен
господар, отиди на 434. Ако имаш само сигнализатор за успех, отиди на 435. Ако нямаш нито
мозъчен господар, нито сигнализатор за успех, отиди на 404
404
По време на плаването изучаваш кораба, за да можеш по-лесно да се промъкнеш до Златния
оракул, когато дойде часа. Знаеш само деня, в който ще те върнат отново в реалното време, но не и
нещо по-точно - минути и час. Затова трябва да рискуваш да нападнеш капитанската каюта, да
вземеш Оракула и да чакаш да те извикат. Това може да стане след час или след половин ден въпрос на шанс. До деня на повикването просто си губиш времето.
Златният оракул се намира в каютата на капитана. Научаваш това от разговорите с него, но не
успяваш да видиш ценния предмет, защото той го пази прекалено ревностно. Пред каютата винаги
има двама стражи. Куриозното е, че досега само си слушал за Оракула, дори не знаеш как точно
изглежда. Златна статуетка, голяма колкото седем годишно дете - това е информацията, с която
разполагаше Отделът.
Отиди на 405.
405
Най-сетне идва денят, в който ще се реши съдбата на мисията ти. Не знаеш кога точно да
очакваш повикването, затова решаваш да атакуваш капитанската каюта по обед. Тогава екипажът е
зает по палубата и ще трябва да се справяш само с двамата стражи и капитана, който обядва в
каютата си.
Без проблеми се промъкваш до коридора, в който стои охраната. Те все още не са те забелязали.
Наоколо няма други хора, което е полезно за задачата ти.
Избери как ще атакуваш стражите:
- с два пистолета, ако ги имаш - отиди на 407.
- с пистолет и шпага - отиди на 406.
- с кама - отиди на 408.
- с голи ръце - отиди на 409.
- с шпага - отиди на 410.
406
Изскачаш изненадващо пред двамата и вадиш пистолета. Куршумът му поразява единия от
стражите. Още преди другият да се е осъзнал, шпагата ти го елиминира от по-нататъшния развой на
събитията. Стражите вече не са пречка по пътя ти към успеха, но при отстраняването им ти вдигна
толкова много шум. Няма съмнение, че скоро тук ще пристигне половината екипаж, защото
изстрелите не са често явление на брода на галеона. Затова трябва да действаш бързо. Съществува
риск, ако нахълташ веднага в каютата на капитана, но ти нямаш избор.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 411. Ако е от 4 до 6, отиди на 412.
407
Изскачаш изненадващо пред двамата и вадиш пистолетите. Два бързи изстрела слагат край на
учудването им и ги отстраняват от пътя ти. Но при това вдигаш прекалено много шум u няма
никакво съмнение, че скоро поне половината от екипажа на галеона ще пристигне, за да види каква
е причината за стрелбата. Трябва да действаш бързо. Съществува риск, ако нахълташ в капитанската
каюта, но ти просто нямаш друг избор.

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 411. Ако е от 4 до 6, отиди на 412.
408
Твоят шанс е в изненадата. Приближаваш се спокойно до двамата стражи и ги заговаряш.
Присъствието ти пред каютата не буди подозрение, затова те приемат, че си имаш някаква работа и
ти отговарят от учтивост. Спирайки пред тях, вадиш камата и замахваш рязко към единия, който е
по-близо до теб.
Виж оценката си за бой с кама. Ако е по-голяма от 24 отиди на 416. В противен случай отиди на
414.
409
Присъствието ти в тази част на кораба не буди подозрения, затова спокойно тръгваш към
стражите и ги заговаряш. Те вече са свикнали с теб, както и останалата част от екипажа, и ти
отговарят от учтивост. Спирайки пред тях, рязко се извърташ и замахваш към този, който е по-близо
до теб.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 26, отиди на 416. В противен случай
отиди на 413.
410
Спокойно се появяваш пред стражите и ги заговаряш. Присъствието ти в тази част на кораба не
буди подозрение, затова те приемат минаването ти покрай тях за нормално и отговарят от учтивост.
Спирайки рязко пред тях, изваждаш шпагата и замахваш към този, който е по-близо до теб.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 25 отиди на 416. В противен случай отиди
на 415.
411
Засилваш се и ритваш вратата на каютата с крак. Тя пада пред теб и нахълтваш вътре.
Капитанът тъкмо обядва и не е имал време да се приготви за влизането ти, въпреки че е чул шума
отвън. В момента cтои изправен срещу теб с широко отворена уста и се чуди какво става.
Трябва бързо да предприемеш нещо, за да не изгубиш предимството си. Избери с какво да го
атакуваш:
- хвърляне на кама, ако имаш - отиди на 417.
- бой с кама - отиди на 418.
- бой с голи ръце - отиди на 419.
- шпага - отиди на 420.
- пистолет, ако имаш такъв, с който да не си стрелял по стражите - отиди на 421.
412
Засилваш се и ритваш вратата на каютата с крак. Тя пада пред теб и нахълтваш вътре.
Обстановката в каютата е нездравословна за теб. Още с влизането виждаш масата, на която
допреди секунда е обядвал капитанът. Сега тя е празна, поточно празно е мястото на обядващия.
- Ако мръднеш, пиши се умрял - чуваш гласа на капитана зад теб . - Досега не съм изпускал от
метър разстояние с пистолет и мисля да не го правя.
Положението ти е тежко. Не бива да му се подчиняваш, защото това означава в най-добрия случай смърт чрез обесване, което не ти върши работа. От друга страна е много трудно да се справиш с
капитана от тази позиция. Но решаваш да опиташ!
Хвърляш се встрани, с намерението да направиш кълбо под масата, да се озовеш от другата й
страна и да я обърнеш срещу противника, докато успееш да извадиш оръжие. Но куршумът те застига по време на полета и прекършва ентусиазма ти. Умираш бързо, ако това може да те успокои в
този момент.
Кариерата на суперагента приключи.

413
Лош момент за теб, а и няма да имаш възможност да преживееш по-щастливи моменти оттук
нататък. Юмрукът ти наистина попада в целта, но не получаваш търсения ефект. Испанецът само се
олюлява. В това време другият се включва в битката и забива ножа си в теб. Кариерата на
суперагента приключи.
414
Лош момент за теб, а и няма да имаш възможността да преживееш по-чцастливи моменти оттук
нататък. Камата ти поразява целта, но другият испанец е достатъчно бърз, за да те нападне, преди да
успееш да извадиш оръжието си от тялото на жертвата. Ножът му се забива в теб. Кариерата на
суперагента приключи.
415
Лош момент за теб, а и няма да имаш възможността да преживееш по-щастливи моменти оттук
нататък. Шпагата ти се забивав жертвата, но не успяваш да я извадиш от тялото му, когато вторият
от стражата те напада. Ножът му се забива дълбоко в теб. Кариерата на суперагента приключи.
416
За по-малко от пет секунди се справяш с двамата стражи, при това без да вдигаш шум. Идва ред
на капитана. Засилваш се и ритваш с крак вратата на каютата. Тя не ти оказва съпротива и рухва
пред теб. Нахълтваш вътре. Капитанът тъкмо обядва и прави учудена физиономия, когато те вижда
да влизаш по този странен начин. Дори няма време да се уплаши.
Трябва бързо да предприемеш нещо, за да не изгубиш предимството на изненадата. Избери с
какво да го атакуваш:
- хвърляне на кама, ако имаш такава - отиди на 417.
- бой с кама - отиди на 418.
- бой с голи ръце - отиди на 419.
- шпага - отиди на 420.
- пистолет, ако имаш такъв, с който да не си стрелял по стражите - отиди на 421.
417
По инстинкт се оказва в ръката ти миг, след като си избрал начина на действие — ето ползата от
редовните занимания със Спарки. Светкавичен замах и острието й полита към целта.
Виж оценката си за хвърляне на кама. Ако е по-голяма от 20, отиди на 423. Ако е по-малка от 18,
отиди на 422. Ако е между 18 и 20, отиди на 424.
418
В момент, когато една грешка би могла да доведе до фатални последствия, предпочиташ да
заложиш на най-сигурното си оръжие, на онова, което владееш най-добре. Светкавично се хвърляш
върху капитана.
Виж оценката си за бой с кама. Ако е по-голяма от 27, отиди на 423. Ако е по-малка от 2, отиди
на 422. Ако е между 22 и 27, отиди на 424.
419
Няма време за вадене на оръжия, а и някои от ударите, които знаеш, са смъртоносни не по-малко
от куршум в главата. Светкавично се хвърляш срещу капитана.
Виж оценката си за бой с голи ръце. Ако е по-голяма от 27, отиди на 423. Ако е по-малка от 22,
отиди на 422. Ако е между 22 и 27, отиди на 424.

420
В пиратските времена повечето от спорните въпроси се решават с помощта на това оръжие и ти
си усвоил боравенето с него до степен, която те задоволява. Моментът е неподходящ за
експерименти, затова избираш шпагата за нападение. Светкавично се хвърляш срещу капитана.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 27, отиди на 423. Ако е по-малка от 22,
отиди на 422. Ако е между 22 и 27, отиди на 424.
421
Най-сигурното средство, когато трябва да обезвредиш опасен противник, е изстрел от упор.
Насочваш пистолета към целта и натискаш спусъка. Ще бъде непростимо да пропуснеш подобно
разстояние и то в момент, когато противникът ти е беззащитен.
Виж оценката си за стрелба с пистолет. Ако е по- голяма от 13, отиди на 423. Ако е по-малка от
11, отиди на 422. Ако е между 11 и 13, отиди на 424.
422
Или изборът ти на начин за нападение е бил неправилен, или си много зле в боравенето с
всякакъв вид оръжие.
Атаката ти е нескопосана и търпи провал, което дава шанс на капитана да се справи с теб.
Избегнал първоначалната опасност, той се пресяга към шпагата си и те напада.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 13, отиди на 426. В противен
случай отиди на 425.
423
Майсторски обезвреждаш капитана без да му причиниш смъртоносна рана. Сега той е твой
пленник. Набързо го завързваш и насочваш вниманието си към вратата на каютата. Входът трябва
по някакъв начин да бъде барикадиран. За щастие в капитанската каюта има достатъчно мебели,
подходящи за тази цел. Без да губиш време в размишления ти ги струпваш така, че трудно някой да
може да влезе при теб.
Едва когато се уверяваш, че испанците няма да могат лесно да се доберат до теб. започваш да
търсиш Златния оракул.
Отиди на 429.
424
Първоначалното ти намерение е да плениш капитана и да го използваш като заложник, но
бойните ти умения не са на такава висота, че да можеш да правиш каквото си искаш с противника.
С една дума - убиваш го.
След тази не много геройска постъпка, насочваш вниманието си към входа на каютата. За
щастие има много мебели, които сякаш са предназначени за барикадиране на капитанска каюта. Без
да губиш време ги струпваш така, че трудно някой да може да влезе при теб.
Едва когато се уверяваш, че испанците няма да могат лесно да се доберат до теб, започваш да
търсиш Златния оракул. Скоро откриваш статуетката.
На външен вид Оракула представлява интерес. Божеството е изобразено само до кръста. Има
шест ръце, всяка от които държи по един предмет. Предметите са: нож, отрязана човешка глава, рог
от непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва и животински череп. На гърдите на
божеството е татуиран орел с разперени крила и отворена човка, а от ноктите му капе кръв. Устните
са разтеглени в зловеща усмивка, а очите излъчват хлад. Две малки змийчета са се преплели върху
главата на божеството.
Не може да се отрече, че злосторникът, който е подхвърлил тази статуетка в миналото, се е
постарал тя да прилича на варварска изработка. Но ти знаеш, че под измамната външност се крие
един от най-мощните компютри в Галактиката за всички времена.

Отвън испанците напират да влязат и не след дълго ще им се отдаде да преминат барикадата ти.
Вземаш Оракула в ръце и зачакваш по-нататъшния развой на събитията. Има две вероятности: или
испанците ще влязат и ще те убият, или Отделът ще те върне в реалното време, преди да са успели
да го направят.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 430. Ако е от 4 до 6, отиди на 431.

425
За нещастие капитанът прави успешен опит и шпагата му болезнено навлиза в тялото ти.
Умираш в страшни мъки. Кариерата на суперагента приключи точно, когато си мислеше, че си
близо дo успеха, но в живота понякога стават такива работи.
426
За твое щастие капитанът не ти отстъпва по несръчност и също се проваля в опита си да те убие.
Шпагата му изсвистява покрай тялото ти и се забива в стената зад теб. Сега и двамата сте без
оръжие и ще трябва да се биете с голи ръце.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 427. Ако е от 4 до 6, отиди на 428.
427
Но преди да сте се хванали за гушите, испанците нахълтват в стаята и се притичват на помощ на
капитана си. Съпротивата е безсмислена. Биваш заловен и закаран на палубата, където те обесват
пред целия екипаж. Дори не се интересуват защо ти е трябвало да влизаш без позволение в
капитанската каюта. Кариерата на суперагента приключи.
428
Ти си този, който напада, защото екипажът скоро ще пристигне, за да се разбере кой стреля в
мирно време. Още с първия удар разбиваш защитната стойка на противника си, а следващите с
лекота намират незащитените части от тялото му. След не повече от минута превъзходството ти в
боя с голи ръце си казва думата.
Отиди на 429
429
Скоро откриваш статуетката. На външен вид Оракулът представлява интерес. Божеството е
изобразено само дo кръста. Има шест ръце. Всяка от които държи по един предмет. Предметите са:
нож, отрязана човешка глава, рог от непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва и
животински череп. На гърдите на божеството е татуиран орел с разперени крила и отворена човка,
от ноктите на който капе кръв. Устните са разтеглени в зловеща усмивка, а очите излъчват хлад. Две
малки змийчета са се преплели върху главата на божеството.
Не може да се отрече, че злосторникът, подхвърлил тази статуетка в миналото, се е постарал тя
да прилича на варварска изработка. Но ти знаеш, че под измамната външност се крие един от наймощните компютри в Галактиката за всички времена.
Отвън испанците напират да влязат и не след дълго ще им се отдаде да махнат издигнатата от теб
барикада. Вземаш Оракула в ръце и зачакваш по-нататъшния развой на събитията. Може би
Отделът ще те изтегли в реалното време преди да се наложи да влезеш в преговори с испанците.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 431. Ако е от 4 до 6, отиди на 432.
430
Докато изчакваш, по-голямата част от барикадата ти бива изтласкана навътре и опасността от
нахлуване на испанците става реална в най-близко време. Едва сега решаваш да блъфираш.

- Спрете! - изкрещяваш ти. - Капитанът ви е мой заложник и ще умре, ако не престанете да се
опитвате да Влезете при мен.
За миг натискът отвън отслабва, но надеждата ти бързо се изпарява.
- Лъжеш, куче! - извиква някой отвън. - Барикадата ти ни пречи да влезем, но не ни пречи да
виждаме какво става вътре през тесни пролуки. Капитанът ни е мъртъв, а ти скоро ще го последваш
към небето.
Испанците подновяват атаките си и нахлуват в каютата. Съпротивата ти е кратка и безсмислена.
Тълпата те изблъсква на палубата. Бързо намират въже и малка бъчвичка. върху която те карат да
стъпиш. После ти нахлузват примката на шията и ритват бъчвичката. Така завършва кариерата на
суперагента - само час или малко повече оставаше дo успешния завършек на мисията ти, но времето
се оказа твоят най-безмилостен враг. То течеше прекалено бавно за теб и много бързо за испанците.
431
Ето го и щастливият край, който очаква всеки добър суперагент в края на неговата мисия. Няма
значение, че спасението ти идва съвсем случайно и Отделът те връща в реалното време точно,
когато първите испанци минават през барикадата ти.
Чувстваш как нещо те засмуква, затваряш очи и когато отново ги отваряш се оказваш в същата
бяла сфера, откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209
432
Докато изчакваш, по-голямата част от барикадата ти бива избутана навътре в каютата и
опасността от нахлуване на испанците става реална в най- близко време. Щ трябва да преговаряш с
тях.
- Спрете! - изкрещяваш. - Капитанът ви е мой заложник и ще го убия веднага, щом първият от
вас прекрачи входа на каютата.
Натискът отвън отслабва. Испанците се съветват помежду си. Офицерите им образуват отделна
групичка и започват съвещание. Не ти остава нищо друго, освен да продължаваш да чакаш . Успя да
ги спреш поне за половин час и може би в това време Отделът ще те извика.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 436. Ако е от 4 до 6, отиди на 437.
433
Нещата се нареждат по твой вкус. Пускаш в действие мозъчния господар и подчиняваш на
волята си всички на кораба. Не представлява трудност да откриеш Златния оракул в каютата на
капитана. Външният вид на статуетката представлява интерес. Божеството е изобразено само до
кръста. Има шест ръце. Всяка от които държи по един предмет. Предметите са: нож, отрязана
човешка глава, рог от непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва и животински череп. На
гърдите на божеството е татуиран орел с разперени крила и отворена човка, а от ноктите му капе
кръв. Устните са разтеглени в зловеща усмивка, а очите излъчват хлад. Две малки змийчета са се
преплели върху главата на божеството.
Не може да се отрече, че злосторникът, който е подхвърлил статуетката в миналото, се е
постарал тя да прилича на варварска изработка. Но ти знаеш, че под измамната външност се крие
един от най-мощните компютри в Галактиката за всички времена.
Взимаш в ръце Златния оракул и задействаш сигнализатора за успех. След секунди чувстваш как
нещо те засмуква, затваряш очи и когато отново ги отваряш. се оказваш в същата бяла сфера,
откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209.

434
Нещата се нареждат по твой вкус. Изчакваш да дойде денят, в който Отделът трябва да те
изтегли обратно в реалното време, и пускаш в действие мозъчния господар. Всички на кораба
попадат под твоя власт и без проблем откриваш Златния оракул в каютата на капитана.
Външният вид на статуетката е интересен. Божеството е изобразено само до кръста и има шест
ръце. Всяка от тях държи по един предмет: нож, отрязана човешка глава, рог от непознато животно,
туптящо сърце, индианска брадва и животински череп. На гърдите му е татуиран орел с разперени
крила и отворена човка, от ноктите на който капе кръв. Устните са разтеглени в зловеща усмивка, а
очите излъчват хлад. Две малки змийчета са се преплели върху главата на божеството.
Не може да се отрече, че злосторникът, който е подхвърлил статуетката в миналото, се е
постарал тя да изглежда като варварско творение. Но ти знаеш, че под измамната външност се крие
най-мощният компютър в Галактиката.
Вземаш в ръце Златния оракул и зачакваш. След повече от два часа чувстваш как нещо те
засмуква, затваряш очи и когато отново ги отваряш, се оказваш в същата бяла сфера, откъдето
започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209.
435
Хвърляш много усилия, за да се сприятелиш с капитана и това води до заслужен успех печелиш доверието му и той те кани в стаята си. Там ти показва онова, за което си тук - Златния
оракул.
Външният вид на статуетката е интересен. Божеството е изобразено само до кръста и има шест
ръце. Всяка от тях държи предмет, нож, отрязана човешка глава, рог от непознато животно,
туптящо сърце, индианска брада и животински череп. На гърдите му е татуиран орел с разперени
крила и отворена човка, от ноктите на който капе кръв. Устните са разтеглени в зловеща усмивка, а
от очите лъха хлад. Две змийчета са се преплели върху главата на божеството.

Не може да се отрече, че злосторникът, подхвърлил статуетката в миналото, се е постарал да й
придаде вид на варварско творение, но ти знаеш, че под тази маска се крие един от най-мощните
компютри в Галактиката.
- Та това е истинско произведение на изкуството! - възкликваш ти. - Бих искал да го
разгледам по- внимателно, ако ми бъде позволено. Може би ще разрешите да го взема в моята каюта
за около час, за да имам възможността да го изследвам. Аз съм учен и се занимавам точно с това да
откривам остатъци от индианските цивилизации.
Капитанът вдига рамене. Интересът ти към статуетката му е непонятен, но е достатъчно умен, за
да знае. че съществуват странни хора. които се занимават с останки от древни цивилизации.
- Не мога да ви оставя сам със статуетката, но ако пратя трима стражи, които да бъдат до вас
през цялото време, докато я оглеждате и изучавате, всичко ще бъде наред.
Съгласяваш се, разбира се. Какво значение има кой ще ти виси на главата? Е, в главите на
присъстващите ще остане спомен за загадъчното ти изчезване, но какво от това?
С влизането си в каютата задействаш сигнализатора за успех и здраво стискаш статуетката.
След секунди чувстваш как нещо те засмуква, затваряш очи и когато отново ги отваряш, се
озоваваш в същата бяла сфера, откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209.
436
Времето тече по-бързо, отколкото ти се иска. Съвещанието на офицерите приключва и един от
тях се приближава до барикадата.
- Предай се - казва той. - Иначе ще влезем и ще те убием.
- Тогава капитанът ви ще умре.
- Но ще cи върнем статуетката - захилва се той. - А и ще стана капитан!
Испанците с удвоена енергия се захващат с барикадата и успяват да я пометат. Оказваш кратка
и безсмислена съпротива, след което тълпата те избутва на палубата. Бързо намират бъчвичка и
въже, стягат примка и те слагат върху бъчвичката с въже на шията. После ритват бъчвичката.
Така приключва кариерата на суперагента.
437
Ето и щастливият край, който очаква всеки добър агент в края на поредната му мисия. Няма
значение, че спасението идва съвсем случайно и Отделът те връща в реалното време точно, когато
испанците решават, че трябва да те заловят и да си върнат статуетката, дори ако това доведе до
смъртта на капитана им.
Чувстваш как нещо те засмуква, затваряш очи и когато отново ги отваряш се озоваваш в същата
бяла сфера, откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209.
ПОДГОТОВКА ЗА ПОСЛЕДНАТА БИТКА
438
Порт Роял е идеалното място за организиране на пиратска експедиция. Започваш с най-важното
- кораба! Ако искаш да имаш някакъв шанс срещу могъщия галеон, ще ти трябва хубав кораб.
Цели два дни обикаляш града, разпитваш, срещаш се с хора, които знаят как да намерят онова,
което търсиш. Накрая научаваш за четири кораба, които можеш да закупиш, ако имаш достатъчно
пари.
Първият е „Мерлин”. Кръстен на името на великия магьосник, корабът е наистина фантастичен.
Притежава 42 леки оръдия и с малко пари може да бъде стегнат така, че да обикаля около врага като
оса около мечка. Цената му е 42 000 песос.
„Немезида” е кръстен на богинята на отмъщението. Притежава 30 леки и 12 тежки оръдия.
Цената му е 48 000 песос.

„Кралицата” има 20 леки оръдия и се нуждае от ремонт, за да може да бъде използвана, но има
ниска цена — 30 000 песос. Разбира се, ремонтът ще глътне още пари.
„Малкия” има 20 леки и 8 тежки оръдия. Цената му е 40 000 песос.
Това са данните за четирите кораба. Повече подробности ще получиш по-късно, защото
корабите все още не са изложени за оглед. След около седмица, ще можеш да закупиш един от тях
Седемте дни ще използваш за наемане на екипаж. Ще трябва да платиш за храна и боеприпаси,
да наемеш лейтенант, боцман и още много други хора за корабните длъжности. Но внимавай,
винаги трябва да помниш, че ти предстои да купуваш кораб. Това ще стане едва след като си наел
екипажа, и когато настъпи този момент, трябва да имаш пари да платиш за кораба.
Ако парите, които имаш. ти се струват малко и решиш да опиташ да получиш още няколко
хиляди песос, предлагайки услугите си като капер на англичаните, отиди на 439. Ако сметнеш, че
притежаваш достатъчно пари и не си заслужава да се унижаваш пред властта, отиди на 450
439
В борбата за надмощие големите държави често са използвали услугите на морските
разбойници. По време на война са им издавали специални разрешителни, с които имали право да
нападат вражески кораби и да ги плячкосват. После част от плячката влизала в хазната на
държавата, дала разрешителното.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 440. Ако е от 4 до 6, отиди на 443.
440
За съжаление в момента Англия не воюва с никоя държава и ще бъде много трудно да изкопчиш
пари от местните власти. Все пак има малък шанс да ти отпуснат тайно средства.
Уреждаш си среща с губернатора и направо минаваш към въпроса.
- Подготвям голям удар и ще ми трябват много пари. Част от тях ще дам сам, но се надявам,
че Короната ще ми помогне. Испанците ще понесат големи загуби, ако успея да събера експедиция и
да изпълня плана си.
Виж оценката си за авторитет. Ако е по-голяма от 5, отиди на 441. В противен случай отиди на
442.
441
- Може би ще уредим нещичко. Седнете и да поговорим казва губернаторът.
Разговорът продължава повече от час. Налага се да си припомниш как се прави пазарлък.
Накрая той се съгласява да отпусне някакви средства и отива в друга стая, откъдето се връща с
разписка, нещо като чек, който можеш да използваш в Порт Роял.
- Вземи — казва губернаторът. - Никой няма да откаже да осребри тази разписка, щом
подписът ми стои отдолу.
Виж оценката си за търговски нюх.
Ако е от 1 до 3, прибави към парите си още 1000 песос. За толкова е разписката. Ако оценката е
4 или 5, прибави 5000 песос. Ако е шестица, прибави 8000 песос. Отиди на 449.
442
- Наистина понякога имаме възможност да отпуснем известни помощи на морските братя казва губернаторът, - но сега не е моментът. Твърде ограничени сме, за да раздаваме пари наляво и
надясно. Ако пред мен стоеше някое от големите имена в бранша, щях да имам оправдание и да дам
пари, но какъв си ти? Кой ще гарантира, че можеш да командваш добре една експедиция. Не, не
мога да ти помогна дори с песос.
Сърдит и навъсен, напускаш кабинета на губернатора. Ще трябва да се оправяш без помощта на
Англия.
Отиди на 449.

443
За щастие, Англия и Испания в момента са във война и сигурно няма да бъде трудно да
изкопчиш някое и друго песос от английския губернатор. Би могъл сам да се срещнеш с него или да
пратиш свой човек там.
Ако решиш да отидеш сам, отиди на 444. Ако прецениш, че е по-добре да не се появяваш пред
губернатора и изпратиш заместник, отиди на 445.
444
Уреждаш си среща с губернатора и веднага пристъпваш към въпроса.
- Имам план - заявяваш ти. - Добър план, който ще нанесе щети на Испания и ще донесе
големи облаги на Англия. За целта трябва да организирам експедиция, а това. както знаете, поглъща
много пари. Голяма част то тях ще дам от своя джоб, но мисля, че и Короната трябва да ми отпусне
нещо.
- Нека да обсъдим предложението - казва губернаторът.
Започва пазарлък за това колко точно пари са ти нужни. Губернаторът се стреми да те убеди, че
трябва да си по-скромен в разходите, а ти го уверяваш, че пестеливостта е неуместна в случая.
Накрая се споразумявате и той отива в съседна стая. откъдето се връща с разписка в ръка.
- Вземи - казва той. - Никой в Порт Роял няма да откаже да осребри разписка, когото
подписът ми стои отдолу.
От любопитство поглеждаш написаната върху хартията цифра.
Виж оценката си за търговски нюх. Ако е от 1 до 3, отиди на 446. Ако е 4 или 5, отиди на 447.
Ако е шестица, отиди на 448.
445
След два дни получаваш от губернатора разписка за 5000 песос. Никой не би посмял да откаже
да я осребри. Прибави сумата към парите си.
Разбира се, това е смешна сума, но не можеш да очакваш чудеса от човека, когото си изпратил
при губернатора. Той не е търговски гений и не е успял да изкопчи максимално възможната сума.
Отиди на 449.
446
От значение е и това, какъв е авторитетът ти, защото никой на би дал пари на абсолютно
неизвестен пиратски капитан. Виж оценката си за авторитет.
Ако е по-малка от 4, цифрата е 1000 песос. Прибави сумата съм парите си.
Ако е между 4 и 6, цифрата е 2000 песос.
Ако е по-голяма от 6, цифрата е 5000 песос.
Отиди на 449.
447
От значение е и това, какъв авторитет имаш, защото никой не би дал пари на начинаещ пиратски
капитан, ако няма зад гърба си поне няколко подвига. Виж оценката си за авторитет.
Ако е по-малка от 4, цифрата е 5000 песос. Ако е между 4 и 6, цифрата е 8000 песос. Ако е поголяма от 6, цифрата е 10 000 песос.
Прибави тази сума към парите си.
Отиди на 449.
448
От значение е и това, какъв авторитет имаш. защото никой не би дал пари на начинаещ пиратски
капитан, ако няма зад гърба си поне няколко подвига.

Виж оценката си за авторитет. Ако е ло-малка от 4, цифрата е 7000 песос. Ако е между 4 и 6.
цифрата е 10 000 песос. Ако е по-голяма от 6, цифрата е 13 000 песос. Прибави тази сума към
парите си.
Отиди на 449.
449
Може би английските власти трябваше са ти отпуснат много повече пари. Може бе щяха да го
направят, ако знаеха, че успехът на мисията ти ще запази морското им господство с години, но...
От властите получи толкова пари, колкото им беше възможно да отпуснат, като се има предвид,
че не си кой знае какво име в пиратските среди. Още си далеч от славата на сър Морган и Л'олоне.
Сега трябва да се примириш, че няма откъде да вземеш повече пари и трябва да организираш
експедицията с парите, които си събрал до момента.
Отиди на 450.
450
Капитанът е този, които командва кораба, но той не може да се справя с цялата работа по
управлението. Затова наема помощници. Най-важните корабни длъжности, след капитанската са:
- лейтенант - понякога замества капитана, ръководи пехотата и стрелците.
- боцман - командва моряците. Грижи се за изрядността на такелажа.
- канонир - господар на оръдейната палуба. Под негово ръководство са артилеристите.
- кормчия - води кораба и е важен, когато трябва да се изпълни сложна маневра или да се
преведе кораб през рифове или плитчини.
- навигатор - определя курса на кораба местоположението му в морето.
- лекар - това е човекът, който трябва да се справя с епидемии и рани.
- дърводелец - той е насреща, когато корабът понесе щети в битка или от буря.
Хората, заемащи тези седем длъжности трябва да бъдат опитни, а това означава, че ще искат
някакво заплащане предварително. Освен това ще трябва да им платиш храна и боеприпаси за
експедицията.
Всяка една от длъжностите може да бъде заета, ако изплатиш на съответния човек сума в размер
на 200, 300, 400 или 500 песос, в зависимост от това какви качества са ти нужни. Ако сметнеш, че
длъжността кормчия е особено важна за успеха, можеш да платиш на кормчията 500 песос. Ако
решиш, че лекарската длъжност е маловажна, би могъл да платиш на лекаря само 200 песос. Сам
прецени кога трябва да се плаща много за дадена длъжност и кога можеш да бъдеш по-пестелив.
Помни, че трябва да ти останат пари за купуване на кораб (най-евтиният струва 30 000 песос) и
за плащане на храната и боеприпасите на екипажа (трябват ти най-малко 4600 песос, но това ще
бъде много слаб екипаж).
Сега отвори дневника на последното ти плаване и срещу всяка от изброените по-горе седем
длъжности попълни каква сума ще платиш за човека, който ще я заеме. Имаш четири варианта: 200,
300, 400 или 500 песос. След като попълниш цените на седемте длъжности, отиди на 451.
451
За всяка от седемте длъжности посочи по едно число от таблицата и го нанеси в графата
„посочено число” в дневника за последното ти плаване. После изчисли каква е оценката за
способностите на всеки един от седемте назначени. Помни, че максималната оценка е 6, а
минималната - 1.
Ако си платил 200 песос на човека извади от посоченото за него число единица и така ще
получиш оценката му.
Ако си платил 300 песос, посоченото число е оценката му.
Ако си платил 400 песос, прибави единица към посоченото число, за да получиш оценката му.
Ако си платил 500 песос, прибави две единици към посоченото число, за да получиш оценката.
Нанеси оценките в дневника и отиди на 452.

452
Сега започва набирането на екипажа. Първо наемаш моряци. Сумите, които трябва да платиш за
тях, ще бъдат изразходвани само за храна и боеприпаси. На низшите длъжности не се плаща
предварително нито песос.
Сам трябва да прецениш колко песос да отделиш за моряците. Би могъл да платиш 900, 1200
или 1500 песос. Колкото по-голяма е платената сума, толкова по-качествени храни и боеприпаси ще
вземеш.
Помни, че трябва да ти останат пари за купуване на кораб и наемане на останалата част от
екипажа.
Ако решиш, че 900 песос са достатъчни за моряците, отиди на 453. Ако сметнеш, че 1200 песос
са достатъчни, отиди на 454. Ако решиш да платиш максималната сума от 1500 песос, за да се
сдобиеш с отлични моряци, отиди на 455.
453
Боцманът отговаря за наемането на моряците. Ти само му даваш парите, а после той се оправя
сам. Виждайки, че си отделил минималната сума. той поклаща недоволно глава и се заема с работа.
Посочи едно число от таблицата и го нанеси срещу графа „моряци”.
Виж оценката на боцмана.
Ако е от 1 до 3. извади от посоченото число 2 и така ще получиш оценката на моряците.
Ако е 4 или 5, извади от посоченото число 1.
Ако е 6, посоченото число е оценката на моряците.
Помни, че максималната оценка е 6. а минималната е 1. Отиди на 456.

454
Боцманът отговаря за наемането на моряците, ти само му даваш пари. Оттам-нататък той се
залавя за работа.
Посочи едно число от таблицата и го нанеси в графата срещу „моряци”. После виж оценката на
боцмана.
Ако е от 1 до 3, извади 1 от посоченото число, за да получиш оценката на'моряците.
Ако е 4 или 5. посоченото число е оценката.
Ако е 6. прибави 1 към посоченото число
Помни.че максималната оценка е 6. а минималната е 1. Отиди на 456.
455
Боцманът отговаря за наемането на моряците, ти само му даваш пари. Оттам-нататък той се
заема с работата.
Посочи едно число и го нанеси в графата срещу „моряци". После виж оценката на боцмана.
Ако е от 1 до 3, посоченото число е оценката на моряците.
Ако е 4 или 5, прибави към посоченото число 1, за да получиш оценката.
Ако е 6, прибави към посоченото число 2.
Помни, че максималната оценка е 6, а минималната 1. Отиди на 456/
456
Следващите по ред са артилеристите. За тях отговаря канонирът, ти само даваш парите. Отново
плащаш само за храна и боеприпаси. Трябва да се спреш на една от трите възможни суми: 900, 1200
или 1500 песос. Колкото по-голяма сума платиш, толкова по-качествени стоки ще купиш
Помни, че трябва да ти останат пари за останалата част от екипажа и за купуване на кораб.

Ако решиш, че 900 песос са достатъчни, отиди на 457. Ако сметнеш, че би могъл да отпуснеш
1200 песос за артилеристи, отиди на 458. Ако решиш, че тези хора са прекалено важни за успеха на
мисията, за да пестиш от тях и прецениш, че можеш да дадеш 1500 песос, за да се сдобиеш с
отлични артилеристи, отиди на 459.
457
Посочи едно число от таблицата и го нанеси в графата срещу „артилеристи”. После виж
оценката на канонира.
Ако е от 1 до 3, извади от посоченото число 2, за да получиш оценката на артилеристите.
Ако е 4 или 5, извади от посоченото число 1.
Ако е 6, посоченото число е оценката.
Помни, че минималната оценка е 1, а максималната
- 6. Отиди на 460.
458
Посочи едно число от таблицата и го нанеси 6 графата срещу „артилеристи”. После виж
оценката на канонира.
Ако е от 1 до 3, извади от посоченото число 1, за да получиш оценката на артилеристите.
Ако е 4 или 5, посоченото число е оценката.
Ако е 6, прибави към посоченото число 1.
Помни, че минималната оценка е 1. а максималната е 6. Отиди на 460.
459
Посочи едно число от таблицаТпа и го нанеси в графата срещу „артилеристи”. После виж
оценката на канонира.
Ако е от 1 до 3, посоченото число е оценката на артилеристите.
Ако е 4 или 5 прибави към посоченото число 1, за да получиш оценката на артилеристите.
Ако е 6, прибави към посоченото число 2.
Помни, че минималната оценка е 1, а максималната е 6. Отиди на 460.
460
Идва ред на пехотата. Това са пирати, чието единствено задължение е да участват в битките. Те
не дават вахта, не оправят такелажа, изобщо не вършат никаква корабна дейност. Това са бойци и
ще ги използваш при абордаж, ако се стигне до абордаж в битката със „Санта Мария”.
За пехотата отговаря лейтенантът, ти- само му даваш пари. Отново можеш да избираш колко да
похарчиш за наемането на пехота: 900, 1200 или 1500 песос.
Помни, че трябва да ти останат пари за кораб и стрелци.
Ако решиш, че 900 песос са достатъчни, отиди на 461. Ако прецениш, че можеш да отпуснеш 1200
песос, отиди на 462. Ако искаш най-доброто и си готов да платиш за него 1500 песос, отиди на 463.
461
Посочи едно число от таблицата и го запиши в графата срещу „пехота”. После виж оценката на
лейтенанта.
Ако е от 1 до 3. извади от посоченото число 2, за да получиш оценката на пехотинците.
Ако е 4 или 5. извади от посоченото число 1.
Ако е 6, посоченото число е оценката на пехотинците.
Помни,че минималната оценка е 1. а максималната - 6.
Отиди на 464.

462
Посочи едно число от таблицата и го запиши в графата срещу „пехота”. После виж оценката на
лейтенанта.
Ако е от 1 до 3, извади от пйсоченото число 1, за да получиш оценката на пехотинците.
Ако е 4 или 5, полученото число е оценката на пехотинците.
Ако е 6, прибави към посоченото число 1.
Помни, че минималната оценка е 1, а максималната - 6.
Отиди на 464.
463
Посочи едно число от таблицата и го запиши в графата срещу „пехота”. После виж оценката на
лейтенанта.
Ако е от 1 до 3, посоченото число е оценката на пехотинците.
Ако е 4 или 5, прибави към посоченото число 1, за да получиш оценката на пехотинците.
Ако е 6. прибави към посоченото число 2.
Помни,че минималната оценка е 1, а максималната - 6.
Отиди на 464.

464
Последни остават стрелците. Те. също като пехотинците, нямат никакви задължения по време на
плаването и участват само в битките. Тогава те застават по мачтите на кораба и оттам засипват
врага с куршуми, докато пехотата прави абордаж. Всеки стрелец е въоръжен с пушка и може добре
да си служи с нея. За стрелците отговаря пак лейтенантът.
Пак ти даваш парите и отново можеш да избираш, измежду три варианта, каква сума да
отпуснеш: 900, 1200, 1500 песос. Както винаги и тук по-голямата сума означава по-добро качество.
Сигурно е излишно да ти напомням, че трябва да ти останат пари за купуване на кораб. Ако
видиш, че парите не ти стигат, дори когато платиш за стрелците само 500 песос, върни се обратно
на 438 и започни подготовката на експедицията отначало, като този път се съобразяваш с
ограничените си финансови възможности
Ако решиш да отпуснеш само 500 песос, отиди на 465. Ако прецениш, че би могъл да дадеш 700
песос, отиди на 466. Ако сметнеш, че трябва да имаш най- доброто и платиш 1000 песос. отиди на
467.

465
Посочи едно число от таблицата и го запиши в графата срещу „стрелци”. После виж оценката на
лейтенанта.
Ако е от 1 до 3. извади от посоченото число 2. за да получиш оценката на стрелците.
Ако е 4 или 5. извади от посоченото число 1.
Ако е 6, посоченото число е оценката на стрелците.
Помни, че минималната оценка е 1, а максималната - 6
Отиди на 468.
466
Посочи едно число от таблицата и го запиши В графата срещу „стрелци”. После виж оценката
на лейтенанта.
Ако е от 1 до 3, извади от посоченото число 1, за да получиш оценката на стрелците.
Ако е 4 или 5, това число е оценката на стрелците.
Ако е 6, прибави към посоченото число 1.

Помни, че минималната оценка е 1, а максималната 6.
Отиди на 468.
467
Посочи едно число от таблицата и го запиши в графата срещу „стрелци”. После виж оценката
на лейтенанта.
Ако е от 1 до 3. посоченото число е оценката на стрелците.
Ако е 4 или 5, прибави към посоченото число 1, за да получиш оценката на стрелците.
Ако е 6. прибави към посоченото число 2.
Помни, че минималната оценка е 1, а максималната 6.
Отиди на 468

468
Трудностите по набирането на екипажа вече са зад теб. Сега идва ред на най-важното - избор
на подходящ кораб.
Всеки кораб има четири основни качества: маневреност. скорост, здравина и състояние на
такелажа. Освен това има известен брои леки и тежки оръдия. Някои пиратски кораби предпочитат
само леките оръдия, защото и без това не могат да се мерят с испанските галеони, които имат до
100 тежки оръдия.
- В момента в Порт Роял има четири кораба, които можеш да купиш. В таблицата по-долу са
дадени оценките на качествата им и цената им. За всяко качество има две оценки - лява и дясна.
Лявата показва какво е моментното състояние на кораба, ако се пусне в морето без допълнителен
ремонт. Дясната показва доколко може да се повиши дадената оценка ако намериш пари за
ремонт. Същото е и при оръдията. Лявата цифра показва колко оръдия има корабът в момента, а
дясната - колко най-много оръдия може да се сложат на оръдейната палуба на кораба.
Прегледай внимателно таблицата и избери един от четирите кораба.
Кораб
Качества

Малкия
Мо
ментна
оценка

Макс
имална
оценка

Кралицата

Немезида

Мом
Мак
Мом
Мак
ентна симална
ентна симална
оценка оценка оценка оценка

Мерлин
Мом
Мак
ентна си мална
оценка оценка

Маневреност

4

6

3

5

3

4

3

5

Скорост

5

6

3

5

3

4

4

6

Здравина

3

4

4

4

4

5

3

4

Такелаж

3

5

2

5

4

6

4

6

Леки оръдия

20

20

20

20

30

30

42

42

Тежки оръдия

8

8

0

8

12

12

0

0

Цена

40 000 п.

30 000 п.

48 000 п.

42 000 п.

Отбележи в дневника, че си дал пари за кораба. После отиди на дневника на последното плаване
и нанеси в него оценките за качествата на кораба и боя на оръдията.
Отиди на 469.

469
Кръщаваш кораба си „Таерима”, защото това е добро предзнаменование - предишното ти
приключение завърши с успех (става дума за успешно взетия изпит в първата книга от поредицата „Изпитанието”).
Сега имаш възможност да повишиш възможностите на „Таерима”, ако имаш пари.
Всяка единица повишение на оценката за маневреност ще ти струва 2500 песос. Всяка единица
повишение на оценката за здравина ще ти струва 1300 песос. Всяка единица повишение на оценката
за скорост ще ти струва 900 песос. Всяка единица повишение на оценката за такелаж ще ти струва
1100 песос.
Всяко леко оръдие, което закупиш, ще ти струва 400 песос. Всяко тежко оръдие ще ти струва 600
песос.
Повиши онези качества, от които мислиш, че ще имаш най-голяма полза. Използвай за
повишението всичките си парите няма да са ти нужни повече.
Запиши новите оценки на качествата на кораба в дневника на последното плаване.. Едва тогава
отиди на 470
470
Най-сетне идва моментът да се отправиш на път. „Таерима” напуска залива на Порт Роял и
отплава в открито море
Ако в началото си избрал някой предмет с номер от 1 до 6, отиди на 471. Ако не си избирал
такива предмети, отиди на 472 от „Търсейки испанеца”.
471
Като на капитан ти се полага отделна каюта, обзаведена с всички удобства. В нея можеш да се
чувстваш сигурен.
Задействаш междинния сигнализатор, за да покажеш, че досега мисията ти върви добре и след
няколко секунди в каютата ти се появяват избраните по-рано предмети.
Вече можеш да използваш предметите с номера от 1 до 6, които си избрал в началото на
мисията.
Отиди на 472 от „Търсейки испанеца”.
ТЪРСЕЙ КИ ИСПАН ЕЦА
472
Крайният етап на мисията ти съвпада с опасния за корабоплаване сезон в Карибско море. Ето
защо не е изненада, че „Таерима” попада в буря само два дни след напускането на Порт Роял.
В началото нищо не предвещава влошаването на
Времето, ако питат теб. На чистото небе се появяват няколко снежно бели облачета, но това е
достатъчно на опитните морски вълци.
- Капитане, приближава буря - предупреждава те лейтенантът.
Поглеждаш го с недоверие, но му се доверяваш и заповядваш на екипажа да се подготви за
евентуално природно бедствие. По-късно, по време на стихията, ще бъдеш благодарен, че не се
усъмни в думите му и взе мерки.
Само за петнайсетина минути небето се покрива с гъсти, черни облаци и природата се
развилнява. Спокойното до преди малко море ражда пенести вълни, които зловещо блъскат
бордовете на „Таерима”. Палубата е залята с вода и по нея може да се ходи, само ако си завързан с
въже за мачтата или друга стабилна опира.
Бурята продължава повече от два часа и нанася големи щети на кораба. Цяло щастие е, че
мачтите са издържали напора на бесния вятър.

Когато адът свършва, обикаляш кораба задено с дърводелеца и отбелязваш пораженията. После
го пускаш да поправя каквото може.
Ако оценката на дърводелеца е 1 или 2, отиди на 473. Ако е 3 или 4, отиди на 474. Ако е 5 или 6.
отиди на 475.
473
Може би не трябваше да бъдеш толкова пестелив по отношение на дърводелеца. Човекът, който
си наел, има само най-общи познания в тази област и не успява да поправи много от щетите. За
съжаление „Таерима” вече не е толкова добър кораб.
Отбележи в дневника на последното плаване, че всички качества на кораба са паднали. Намали
оценките за маневреност, скорост, здравина и такелаж с по една единица.
Отиди на 476.
474
Дърводелецът, който си наел, не е първокласен майстор, но успява да позакърпи положението и
да поправи поне по-основните повреди. Разбира се, „Таерима” вече не е толкова добър кораб.
Отбележи в дневника, че някои качества на кораба са променени. Намали оценките за
маневреност и такелаж с по една единица.
Отиди на 476.
475
За щастие, дърводелецът, който си наел, е първокласен майстор и успява да поправи всички
повреди. „Таерима” излиза от срещата с бурята, без да понесе дори най-малки щети.
Отиди на 476.
476
Но препятствията по твоя път нямат край. Едва свършила бурята, и съдбата ти поставя нова
спънка.
- Капитане — корабният лекар идва разтревожен при теб, - трябва бързо да спрем край някой
остров. Сред екипажа е пламнала епидемия!
Няма друг начин — трябва да се отклониш от целта бързо намираш подходящ остров и
акостираш в малък залив. Започва борбата с епидемията, но за това отговаря лекарят. Докато чакаш
резултатите от неговата дейност, отиваш в каютата си и се стремиш да не се заразиш и ти. Поне в
това успяваш.
Виж оценката на лекаря. Ако е от 1 до 2, отиди на 477. Ако е 3 или 4, отиди на 478. Ако е 5 или
6, отиди на 479.

477
Наблюдавайки действията на лекаря, неведнъж си мислиш, че той всъщност полага усилия да
умори екипажа. а не да го лекува. Това не е в резултат на някакви умишлени саботажни действия,
просто лошият лекар и по-голяма беда от липсата на лекар!
Все пак лекарят успява да се справи с епидемията, но подготовката на екипажа спада.
Отбележи в дневника, че оценките на моряците, артилеристите, пехотинците и стрелците
намаляват с по една единица. Отиди на 480.
478
Познанията на лекаря са достатъчни, за да се справи с епидемията в сравнително кратък срок и
да предотврати разпространението й сред екипажа, но болестта дава отражение върху подготовката
на екипажа.

От четирите оценки (на моряците, артилеристите, пехотинците и стрелците) избери две и ги
намали с по една единица. Отбележи това в дневника на последното плаване.
Отиди на 480.
479
За щастие лекарят, който си наел, е добър специалист и успява да се справи без проблеми с епидемията. Много от хората ти изобщо не заболяват, а останалите прекарват болестта в лека форма.
Най-важното е, че подготовката на екипажа не спада.
Отиди на 480.
480
На десетия ден от началото на плаването сред екипажа се чувства недоволство. Те не знаят целта на експедицията и половината от тях са тръгнали с теб само, защото напоследък пиратските
капитани предпочитат да изчакват и не излизат в морето за плячка.
През това време срещате няколко търговски кораба, но по твоя заповед ги оставяте да
продължат невредими. „Таерима” минава покрай две незащитени испански поселища, но ти не
даваш на хората си да ги плячкосат.
Всичко това изнервя екипажа и се появяват първите изблици на открито изразено недоволство.
Засега успяваш да задържиш властта, но ще трябва да вземеш някакви мерки.
Ако имаш подслушвателно устройство, отиди на 484. В противен случай отиди на 481.
481
Назрява бунт и ти нямаш начин да го спреш, освен ако не откриеш и не обезвредиш водачите
му. Екипажът недоволства, но няма да тръгне срещу теб, ако не се намерят трима-четирима жадни
за власт пирати. Задачата ти е да откриеш евентуалните подстрекатели на бунта и да ги убиеш
преди да са те отстранили от властта. Затова започваш внимателно да наблюдаваш всеки един от
екипажа.
Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма от 3, отиди на 485. В противен случай отиди на
482.
482
Наблюденията ти не дават резултат. В един момент ти се струва, че всички участват в заговор
срещу теб, а в следващия си склонен да мислиш, че никой на палубата не ти мисли злото. Цели две
денонощия продължава твоята раздвоеност. През деня вечно нащрек, а нощем сънуваш кошмари и
се стряскаш.
Виж оценката на лейтенанта. Ако е по-голяма от 4, отиди на 486. В противен случай отиди на
483.
483
Терзанията ти не продължават дълго. Една нощ десетина въоръжени мъже нахлуват в каютата
ти и грубо те измъкват от удобното легло. После те отвеждат на палубата. Там се е събрал целия
екипаж.
Бунт! Водачите му те изпревариха и сега си в техни ръце. Скоро довеждат лейтенанта и
боцмана, които са ти останали верни. Виждаш, че тълпата приготвя три примки и веднага познаваш
за кого са предназначени те.
Бунтовниците не се церемонят много и бързо ти слагат въжето около шията. Следва дълга реч
на водача им, в която той те обвинява в предателство и те осъжда на смърт чрез обесване. Тълпата
посреща това с приветствен рев и един ентусиаст ритва стоящата под теб бъчва. Краката ти увисват
във въздуха.
Кариерата на суперагента приключва.

484
Има места в спалните помещения на екипажа, където пиратите се събират и обсъждат
проблемите си. Бързо научаваш едно от тези места и слагаш там подслушвателното устройство.
Само половин ден по-късно вече знаеш имената на петима бунтовници. За щастие научаваш,
че нито един от офицерите не ти е изменил. Повикваш лейтенанта и даваш заповед за обесването
на водачите на бунта. Той се подчинява без възражения.
Екипажът наблюдава с безразличие публичната екзекуция. След този случай често се
обръщаш за помощ към подслушвателното устройство, но повече опити за бунт няма.
Отиди на 487.
485
Разбира се, човек никога не може да бъде сигурен в предположенията си, но скоро си
набелязваш трима пирати, които като че ли настройват хората срещу теб.
В такива моменти всяко колебание е излишно. Повикваш лейтенанта и даваш заповед за
арестуването на заподозрените. Той я изпълнява без възражения.
Разпитите на тримата показват, че не си сбъркал в преценката си. Заловените признават, че са
замисляли бунт и веднага биват обесени за назидание на останалите.
След този случай никой няма желание да недоволства и можеш да бъдеш сигурен, че няма да
последват нови опити да бъдеш свален.
Отиди на 487
486
Терзанията ти продължават дълго. Лейтенантът влиза в каютата ти и съобщава, че шпионите
му сред екипажа са го известили, че се подготвя бунт. Трябва му само твоето нареждане, за да
арестува водачите на бунта и да ги екзекутира. С облекчение му даваш правото да действа, както
намери за добре и му благодариш за предаността
Всичко приключва прекалено бързо. Водачите не очакват реакция от твоя страна и хората на
лейтенанта го заварват неподготвени. Следва публична екзекуция за назидание на останалите.
След този случай никой няма желание да недоволства и можеш да бъдеш сигурен, че няма да
последват нови опити за бунт.
Отиди на 487.
487
Наближава момента на срещата с галеона, но това няма да стане чак толкова лесно. В
безбрежното море има голяма вероятност да се разминеш със „Санта Мария“, ако не действаш
правилно.
Ако имаш радар, отиди на 491. В противен случай отиди на 488
488
Имаш всички основания да си недоволен, че на времето не взе този предмет. Сега ще трябва да
разчиташ на навигатора. Повикваш го и заедно се заемате да определите какъв курс трябва да
фържи „Таерима“, за да срещне испанеца.
Виж оценката за способностите на навигатора. Ако е по-голяма от 4, отиди на 492. В противен
случай отиди на 489.
489
Скоро откриваш, че си взел със себе си абсолютен некадърник. Този човек няма понятие от
навигация, освен най-общи познания, които не ти вършат работа в случая.

След като с неудоволствие правиш това откритие, не ти остава нищо друго, освен да кръстосваш
морето с надеждата, че ще имаш малко шанс. Все пак пътищата на галеоните са установени и
вероятността да се разминеш с галеона не е чак толкова голяма.
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 490. Ако е от 4 до 6, отиди на 493.
490
Прекарваш mpu седмици в търсене на вражеския кораб, но напразно Най-сетне разбираш, че си
се провалил и не ти остава нищо друго, освен да чакаш да те изтеглят в реалното време.
Обаче екипажът не ти оставя тази възможност. Твърде дълго хората те следват безропотно, но
досега не си ги завел до плячка и търпението им се изчерпва. Бунтът е спонтанен и неудържим.
Само лейтенантът ти остава верен, но и той няма власт да спре пиратите.
Десетина въоръжени мъже нахлуват изненадващо в каютата ти и грубо те повеждат към
палубата, където те очаква публична екзекуция. След кратка обвинителна реч ти нахлузват
примката и ритват бъчвата. върху която се крепиш.
Така завършва кариерата на суперагента.

491
Отличен за предвидливостта! Радарът е чудесен уред. Трябват му само две минути, за да засече
„Санта Мария“ и да ти покаже какъв курс трябва да държиш, ако искаш да се срещнеш с галеона.
След около час платната на „Санта Мария“ се появяват на хоризонта и пиратите, разбрали за
предстоящата битка, надават възторжен рев.
Отиди на 494 от „Таерима срещу „Санта Мария“.

492
Скоро откриваш, че си наел много способен човек, който бързо намира предполагаемото
местоположение на галеона и курса, който трябва да държиш, за да се срещнеш с него.
След около час платната на „Санта Мария“ се появяват на хоризонта и пиратите, разбрали за
предстоящата битка, надават възторжен рев.
Отиди на 494 от „Таерима срещу „Санта Мария“.
493
Не, късметът не е толкова лош към теб и бързо ти дава знак, че се ползваш с особеното му
благоволение. При абсолютно произволно избран курс ти трябва само час, за да видиш платна на
хоризонта. Няма съмнение, че това е испански кораб с големи размери, а според сведенията на
Отдела друг галеон, освен „Санта Мария“, не може да се намира в тази част на Карибско море.
Пиратите също забелязват плячката и когато разбират, че най-сетне им се отваря възможност да
плячкосат нещо, надават възторжен рев.
Отиди на 494 от „Таерима“ срещу „Санта Мария“.

„ТАЕРИМА" СРЕЩ У „САНТА МАРИ Я"
494
Разстоянието между двата кораба е повече от три оръдейни изстрела, но имаш възможност да
разгледаш галеона, макар и от далече. Невъоръженото око трудно би могло да извлече полза от
подобни наблюдения. Очевидно е, че противникът е силен, но това го знаеше още когато потегли от
Порт Роял.
Ако имаш скенер, отиди на 495. В противен случай отиди на 496.

495
Този уред е истинско съкровище. За него няма големи разстояния и непроницаеми прегради.
Включваш го и пред теб се разкрива разположението на противниковия кораб.
В задната част на кораба са съсредоточени каютите на офицерския състав и запасите с барут. По
палубата ходят само моряците, които отговарят за изрядността на такелажа, а бойците са скупчени в
средата на оръдейната палуба.
Подредбата на такелажа е такъв, че средната от трите мачти играе голяма роля. Почти всички
помощни платна и въжета са свързани по някакъв начин с нея.
Узнал тези данни, вече си готов да изградиш подходяща тактика.
Отиди на 496.
496
Междувременно двата кораба се приближават един до друг и скоро ще настъпи моментът да
предприемеш по-активни действия. Суетнята по палубата на „Таерима“ вече е приключила и всеки
от пиратите чака хладнокръвно да започне битката.
Ако имаш непропускащ заряд, отиди на 497. В противен случай отиди на 507
497
Това уникално оръжие би могло да ти донесе решаващо предимство в битката с испанския
гигант. Трябва само да прецениш как най-правилно да го използваш.
Непропускащият заряд може да се програмира за два вида взривяване. Единият вариант е да
произведе мощен концентриран взрив, поразяващ всичко върху ограничена територия. Втората
възможност е да се пръсне на хиляди парчета, които порязват като куршуми.
Наблюденията показват, че на „Санта Мария“ има четири области, където можеш да насочиш
заряда Това са: задната част, палубата, средната мачта и оръдейната палуба.
Ако решиш да насочиш заряда към задната част и да го програмираш за концентриран взрив,
отиди на 498.
Ако решиш да насочиш заряда към задната част и да го програмираш за картечен взрив, отиди
на 499.
Ако решиш да насочиш заряда към горната палуба и да го програмираш за концентриран взрив,
отиди на 500
Ако решиш да насочиш заряда към горната палуба и да го програмираш за картечен взрив,
отиди на 501.
Ако решиш да насочиш заряда към оръдейната палуба и да го програмираш за концентриран
взрив, отиди на 502.
Ако решиш да насочиш заряда към оръдейната палуба и да го програмираш за картечен взрив,
отиди на 503
Ако решиш да насочиш заряда към главната мачта и да го програмираш за концентриран взрив,
отиди на 504
Ако решиш да насочиш заряда към главната мачта и да го програмираш за картечен взрив,
отиди на 505.
498
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Ефектът от действието на заряда е поразяващ. Миг, след като се врязва в борда на галеона,
следва мощен взрив и противниковият кораб се превръща в купища трески.
Улучил си запасите от барут!
Отиди на 506.

499
Има логика в това да искаш взрива да е картечен, защото в задната част сигурно са помещенията
на офицерите и ще бъде добре да намалиш техния брой преди началото на битката.
Отиди на 498.
500
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо е
подозират какво тим готвиш.
Но за твое огромно съжаление взривът върху горната палуба не носи очаквания ефект. С
изключение на няколко разкъсани платна и не повече от десетина убити моряци, не се забелязват
други щети по „Санта Мария".
Ето, че непропускащият заряд бе похабен, без да ти донесе предимство.
Отиди на 507.
501
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Взривът има добър ефект. Разлетелите се частици поразяват всички моряци на врага и това
намалява възможността на кораба да маневрира бързо, защото опитните в работата с такелажа вече
не са между живите.
Запомни, че си убил моряците на врага!
Отиди на 507.
502
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Но за твое огромно съжаление ефектът от взрива е нищожен. Образува се огромна пробойна в
борда на галеона, обаче тя е далеч от водната повърхност и няма начин водата да нахлуе през нея.
Загубите на противника в жива сила са нищожни
Ето, че непропускащият заряд бе похабен, без да ти донесе предимство.
Отиди на 507.
503
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Взривът има добър ефект. Пехотинците на врага са били струпани на оръдейната палуба и
разлетелите се парчета ги поразяват Врагът търпи огромни щети в жива сила. Пробойната от заряда
е твърде високо над водната повърхност, за да създаде трудности на испанците, но на тях им стига и
това, че на практика вече нямат пехота.
Запомни, че си унищожил пехотата на врага!
Отиди на 507.
504
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Ефектът от взрива е отличен. Главната мачта зловешо изтрещява. когато зарядът се среща с нея,
следва мощен взрив и огромното дърво рухва, убивайки няколко моряци. Но най-важното е, че
практически „Санта Мария“ става неуправляема и ще бъде трудно да се маневрира с осакатения
галеон.
Запомни, че си пречупил мачтата!
Отиди на 507!

505
Бързо програмираш заряда и го насочваш към целта. В този момент испанците изобщо не
подозират какво им готвиш.
Но за твое огромно съжаление ефектът от взрива е нищожен. Зарядът избухва веднага, щом се
докосва до мачтата, и се разпилява на хиляди парчета, които се забиват в дървото или се разлетяват
във въздуха Мачтата зловещо изпращява, но не се пречупва и по този начин такелажът остава
невредим. Щетите на противника в жива сила са минимални.
Ето че непропускащият заряд бе похабен, без да ти донесе предимство.
Отиди на 507.
506
Извърши огромна глупост! Врагът е сразен, но заедно с галеона на морското дъно отиде и
Златният оракул. Не смятай, че мисията ти е успяла, щом си успял да го потопиш. Един ден той
отново ще попадне в ръцете на някой човек, няма значение дали това ще стане след сто или след
хиляда години. И бъдещето на Земята отново ще се окаже под заплаха. Ето защо можеш да счетеш,
че мисията ти е завършила с неуспех.
Като капак на всичко, на кораба избухва бунт. Пиратите не понасят мисълта, че плячката, която
се е намирал на борда на галеона, им се изплъзна по твоя вина.
Само лейтенантът остава верен на своя капитан, но веднага бива застрелян. А теб обесват
няколко минути след това, без дори да ти дадат право на последно желание. Умираш презрян от
екипажа и сам недоволен от делата си.
Кариерата на суперагента приключи.
507
Разстоянието между „Таерима“ и „Санта Мария“ непрекъснато се смалява и настъпва моментът
да решиш как да атакуваш врага.
Би могъл да се спреш на тактиката на английската флота в битките й с Непобедимата испанска
армада — далечна стрелба, противопоставяйки бързина и маневреност плюс далекобойност на
оръдията, на тромавия, но добре въоръжен галеон. Ако това е решението ти, отиди на 508.
Друг вариант е близката стрелба 1, при която корабът профучава близо до врага с надеждата да
го засипе с гюлета и да избяга, преди онзи да е отвърнал. Ако се спреш на тази тактика, отиди на
514.
Третата възможност е да приемеш близка стрелба 2, при която двата кораба застават борд
срещу борд на близко разстояние и си нанасят удари, като боксьори в тежка категория, без изобщо
да се опитват да се предпазят от атаките на противника. Тук боят се води докато единият кораб не
стане развалина. Ако се спреш на тази тактика, отиди на 520.
В случай, че нито един от предложените варианти не ти харесва, не ти остава нищо друго освен
да опиташ да вземеш противниковия кораб на абордаж. Това е честа пиратска тактика, която
разчита на по-голямата повратливост на пиратските кораби в сравнение с тромавите галеони. Ако
решиш да пробваш абордаж, отиди на 525.
508
Двата кораба се приближават един до друг с носовете напред и ако искаш да застанеш борд
срещу борд с врага, трябва да промениш курса.
Ако решиш да атакуваш „Санта Мария" откъм нейния ляв борд, отиди на 510. Ако решиш
да атакуваш откъм десния борд, отиди на 509.

509
След успешна маневра заставаш в идеално положение. така че тежките оръдия на врага да
не могат да пратят гюлетата си до твоя кораб.
Даваш сигнал на канонира и артилеристите откриват огън по врага. Битката започва!
Умножи оценката на артилеристите по три и прибави към полученото число оценката на
кормчията, умножена по две. Към резултата прибави броя на леките оръдия, с които разполага
„Таерима“. Ако сборът е по-голям от 55, отиди на 511. Ако сборът е по-малък от 47, отиди на
513. Ако е между 55 и 47, отиди на 512.
510
След успешна маневра заставаш на такова разстояние, че тежките оръдия на врага да не могат да
те засегнат. Но „Санта Мария“ е в обсега на леките ти оръдия.
Даваш сигнал наканонира и артилеристите откриват огън. Битката започва!
Галеонът не отговаря на пет последователни залпа на „Таерима“ и става ясно, че нещо не е наред
на борда му. Може би просто оръдията отляво не са били готови за бой. Но за теб не е важна
причината, а резултатът.
Трябва да решиш как да постъпиш при това положение.
Ако решиш да продължиш с далечната стрелба, отиди на 529. Ако сметнеш, че е по-добре да
опиташ близка стрелба 1, отиди на 524. Ако предпочетеш близка стрелба 2, отиди на 524. Ако
решиш да опиташ абордаж, отиди на 530.
511
Далекобойната ти артилерия е прекалено мощна за галеона и той скоро престава да отвръща на
залповете ти. Ясно е, че на борда му вече цари паника. Трябва да решиш как да постъпиш при това
положение.
Ако решиш да продължиш с далечна стрелба, отиди на 529. Ако сметнеш, че е по-добре да
опиташ близка стрелба 1, отиди на 524. Ако предпочетеш близка стрелба 2, отиди на 524. Ако
решиш да опиташ абордаж, отиди на 530.

512
Далекобойната ти артилерия не успява да реши изхода на битката. Ще ти понасят и двата
кораба, но те са съвсем незначителни. Явно е, че тази тактика няма да ти помогне в битката и ще
трябва да опиташ нещо друго.
Ако решиш да опиташ близка стрелба 1, отиди на 514. Ако предпочетеш близка стрелба 2.
отиди на 520. Ако избереш абордажа, отиди на 525.
513
Оказва се. че дори изпитаната в подобни случаи тактика не може да ти помогне. „Таерима“ е
кораб, който някакси успява да се крепи над водата, но не бива много да се разчита на него в битка.
Артилерията не нанася никакви щети на испанеца, но твоят кораб пострадва от залповете му.
Такелажът е в жалко състояние и това прави кораба почти неуправляем. „Санта Мария“ бавно се
приближава, извърта десния си борд и дава залп отблизо. Това е краят за теб. Улучен от гюле,
преставаш да съществуваш.
Така приключи кариерата на супеаргента.
*
514
Двата кораба се приближават един срещу друг с носовете си и ако искаш да застанеш борд
срещу борд, ще трябва да промениш курса.
Ако решиш да атакуваш „Санта Мария“ откъм нейния ляв борд, отиди на 515. Ако решиш да
атакуваш откъм десния борд, отиди на 516.
515
Засипваш галеона с гюлета, но оръдията му не отговарят на огъня. Когато това става за първи
път. решаваш, че капитанът е преценил, че ще се изплъзнеш от залпа му и е заповядал да не се
стреля по теб. Но мълчанието на галеона продължава и по-нататък. Четири пъти профучаваш край
него и оръдията ти сеят смърт на противниковата палуба без никаква ответна реакция. Трябва да
решиш как да постъпиш при това положение.
Ако решиш да продължиш с близката стрелба, отиди на 524 Ако предпочетеш да опиташ
абордаж, отиди на 530.
516
Това е рискована тактика, която не подхожда на всеки кораб. Трябва да имаш чудесен кораб, за
да се решиш на подобен риск срещу галеон. чийто залп може да те помете.
Умножи броя на тежките оръдия по три и прибави към полученото число броя на леките оръдия,
оценката на артилеристите умножена по две и оценките за те- келаж, скорост, здравина и кормчия.
Ако резултатът е по-голям от 90. отиди на 519. Ако е по-малък от 70. отиди на 517. Ако е между 70
и 90. отиди на 518.
517
Каква глупост беше решението ти да водиш близък бой с галеона! Нима не знаеше, че подобен
вид кораби са предназначени да водят близък бой и притежават основни тежки оръдия, чийто залп
помита противника, ако той не е от ранга на галеон или линеен кораб?!
Залпът на „Санта Мария“ прекършва една мачта, предизвиква ограничен взрив на част от
барутните запаси и унищожава много от пиратите. Загиваш от едно гюле. Така приключи кариерата
на суперагента.

518
Завързва се оспорвана битка, в която нито един от противниците не успява да установи
надмощие и взаимно се унищожавате.
Първи рухва галеонът. Гюле попада в склада за барута и предизвиква страхотен взрив. Корабът
се превръща в хвърчащи трески. Заедно с него на морското дъно отива и Златният оракул.
За съжаление това не е добре за мисията ти. Някой ден, няма значение дали след сто или след
хиляда години. мощният компютър ще напусне дълбините и ще попадне в човешки ръце, за да
промени бъдещето. И никой няма да може да го спре.
Но ти не бива да се вълнуваш за бъдещето, защото смъртта те настига скоро. Екипажът
побеснява, задето не успява да оплячкоса галеона и си го изкарва на теб. Бунтът избухва спонтанно
и първата работа на водачите му е да те окачат на въжето Така приключи кариерата на суперагента
519
По принцип решението да приемеш близък бой с врага е тактическа грешка, но в случая ти си
прав. Мощната ти артилерия надделява над тази на галеона и той скоро престава да отвръща на
залповете ти. Четири пъти профучаваш покрай него, а оръдията ти сеят смърт по палубата му, но
никой не отвръща и става ясно, че отсреща не могат да организират добра съпротива или се
спотайват, чакайки да опиташ абордаж.
Трябва да решиш как да постъпиш при това положение.
Ако решиш да продължиш със стрелбата, отиди на 524. Ако предпочетеш да опиташ абордаж.
отиди на 530.
520
Двата кораба се приближават един до друг с носовете си и ако искаш да застанеш борд срещу
борд. ще трябва да промениш курса.
Ако решиш да атакуваш левия борд на „Санта Мария“, отиди на 521. Ако предпочетеш да
атакуваш десния борд, отиди на 522.
521
По принцип решението за близък бой е абсолютна глупост, защото испанците са майстори в
такива сражения, Освен това корабите им са пригодени за близък бой с многото си тежки оръдия.
Но в случая имаш невероятен късмет. Засипваш палубата на галеона с гюлета, оръдията ти сеят
смърт, но той не отвръща на нито един твой залп, сякаш отсреща няма хора. Не може да се прецени
дали всички са измрели иЛи се спотайват, очаквайки абордажа.
Трябва да решиш как да постъпиш при това положение.
Ако решиш да продължиш огъня, отиди на 524. Ако предпочетеш да опиташ абордаж, отиди
на 530
522
По принцип решението да приемеш близък бой е абсолютна глупост, защото испанците са
майстори в подобни сражения, а и корабите им са специално пригодени за тях. Имаш известен шанс
само ако корабът ти е максимално добър и екипажът е внимателно подбиран.
Умножи броя на тежките оръдия по пет и прибави към полученото число броя на леките оръдия
и оценките на кораба за здравина и на артилеристите, умножени по две. Ако резултатът е по-голям
от 110, отиди на 523. Ако резултатът е по-малък от 80, отиди на 517. Ако е между 80 и 110. отиди
на отиди на 518.

523
Невероятно е, но успяваш да се справиш с противниковата артилерия и да прекършиш
съпротивата на врага. Два последователни точни залпа слагат край на опитите на испанците да се
наложат чрез мощта на оръдията си и артилерията на галеона замлъква. Или си успял да унищожиш
всички, или испанците се спотайват на сигурно място, очаквайки да направиш опит за абордаж.
Трябва да решиш как да постъпиш при това положение.
Ако решиш да продължиш огъня, отиди на 524. Ако предпочетеш да опиташ абордаж, отиди на
530.

524
Как можа да не съобразиш, че залповете ти са превърнали галеона в развалина, която всеки
момент може да рухне?! Продължаващата канонада от твоя страна само ускорява гибелта на
огромния кораб. На всичко отгоре един снаряд попада в склада за барут и предизвиква страхотна
експлозия, която превръща „Санта Мария“ на трески. Задено с испанците на дъното на морето отива
и Златният оракул.
Не бива да смяташ това за успех на мисията ти. Някой ден, няма значение дали след сто или
след хиляда години, мощният компютър отново ще се появи на сушата и ще попадне в ръцете на
човек, за да промени бъдещето. И никой няма да може да му попречи.
Но ти не бива да се притесняваш за бъдещето на Земята, защото смъртта те настига много
скоро. Екипажът побеснява, задето не успява да оплячкоса галеона и си го изкарва на теб. Бунтът
избухва спонтанно и първата работа на водачите му е да те окачат на въжето. Така приключва
кариерата на суперагента.
525
Абордажът е любимо средство на пиратите, защото в ръкопашен бой един пират се равнява на
трима и повече испанци. Но има една тънкост - трябва да имаш достатъчно добър кораб, за да
приближиш борда си до противниковия. Дали „Таерима“ притежава нужните качества?
Ако си успял с непропускащ заряд да избиеш испанските моряци или да прекършиш главната
мачта на галеона, отиди на 530. Ако не си вършил подобни подвизи, отиди на 526.
526
Умножи оценката на кормчията по две и прибави към полученото число оценката на моряците,
оценката за маневреността на кораба, умножена по две, оценката за такелаж и оценката за скорост
Ако сборът е по-голям от 33, отиди на 528. В противен случай отиди на 527.
527
Не успяваш да изпълниш добре маневрата за сближаване на двата борда. Това се дължи на
неопитността на екипажа (кой ги подбира тези нещастници, по дяволите?!) и на не дотам добрите
качества на „Таерима”. Изпълнявайки маневрата си, ти си се приближил прекалено много до
галеона и сега не можеш да се отдалечиш безнаказано от него, което ще рече, че не можеш да
опиташ далечна стрелба.
Трябва да решиш как ще постъпиш при това положение. Ако предпочетеш близка стрелба 1,
отиди на 514. Ако решиш да опиташ близка стрелба 2, отиди на 520

528
Екипажът е отлично подготвен и изпълнява задълженията си безупречно. Цяло удоволствие е да
гледаш как боравят с такелажа под вещото ръководство на боцмана.
"Таерима” е отличен кораб и повратливостта му е от голямо значение за успешното изпълнение
на маневрата.
Отиди на 530.
529
Продължаваш да обсипваш галеона с леките си оръдия и да рушиш системно такелажа му.
Гюлетата нанасят щети и на живата сила на противника. Залповете ти нямат сила да потопят
галеона, но правят живота на испанците ад и скоро те не издържат. Бяло знаме се развява на
предната мачта и противникът се предава.
Пиратите бързо се прехвърлят на палубата на врага и обезвреждат испанците. Ти веднага се
заемаш с издирването на Златния оракул и скоро го откриваш в каютата на капитана. Заповядваш на
двама пирати да го отнесат в каютата ти и се заемаш с решаване съдбата на пленниците. Нареждаш
да спуснат три лодки и оставяш оцелелите в тях, а галеона потапяш.
Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.
530
Никой от защитниците на галеона не прави нещо, за да предотврати абордажа и скоро хората ти
се прехвърлят върху противниковата палуба.
Ако притежаваш мозъчен господар, отиди на 531.
Ако си успял да избиеш пехотинците с непропускащ заряд, отиди на 532.
Ако авторитетът ти е по-голям от 6, отиди на 533.
Ако не отговаряш на нито едно от трите условия, отиди на 534.
531
Докато пиратите изпълняват показен абордаж, ти включваш мозъчния господар и подчиняваш
всички на волята си.
Испанците се предават моментално. Спускаш две лодки и ги оставяш в морето, а галеона
потапяш. Преди това успяваш да откриеш Златния оракул в капитанската каюта и нареждаш на
двама пирати да го отнесат в твоята, за да го разгледаш по-късно, след като се оправиш с испанците.
Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.
532
Пиратите не срещат никаква съпротива от страна на испанците, които се предават доброволно.
Ти се насочваш веднага към капитанската каюта, където откриваш Златния оракул и заповядваш на
двама пирати да го отнесат в каютата ти, за да го разгледаш на спокойствие, след като се оправиш с
пленниците.
Нареждаш да спуснат три лодки и оставяш испанците на произвола на морето, а галеона
потапяш.
Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.
533
Ти си в първите редици на нападателите и испанците веднага те забелязват. Мнозина от тях
неволно произнасят на глас името ти и изпадат в паника. Не бива да се учудваш от постъпката им,
те изпитват страх от твоята известност. За кратко време си успял да си извоюваш славата на велик
пират, а никой не иска да се бие срещу хора като теб.
Веднага отиваш в каютата на капитана и там намираш Златния оракул. Заповядваш на двама
пирати да отнесат статуетката в твоята каюта, за да я разгледаш, когато се оправиш с пленниците.

Нареждаш да спуснат три лодки и сваляш в тях испанците, оставяйки ги на произвола на
съдбата, а галеона потапяш.
Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.

534
На борда на „Санта Мария” става горещо. Испанците са добре организирани и успеШно се
противопоставят на опитите на пиратите да ги обградят и разкъсат на малки групички. Не малка
роля за храброто им държане играе капитанът им. който добре командва подчинените си.
Ако решиш да нападнеш капитана на испанците, отиди на 535. Ако сметнеш, че няма нужда да
правиш такъв подвиг, отиди на 537.
535
С извадена шпага се хвърляш сред испанските редици, раздавайки удари във всички посоки.
Хората изплашено се отдръпват и освобождават пътя към капитана. Виждайки, че се стремиш към
него, той също изважда оръжие и те изчаква да го нападнеш. Първата ти атака е отбита със завидна
вещина, но двубоят едва започва.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 27, отиди на 537. В противен случай отиди
на 536.
536
Попадаш на страхотен противник. Ударите му се сипят отвсякъде и става все по-трудно да ги
отбиваш, а и отнема много сили. Редките ти атаки са отрязвани с потискаща лекота.
Изтощен до смърт, пропускаш един от многобройните сложни удари и шпагата на капитана те
пробожда смъртоносно. Едва ли е голямо утешение за теб, че умираш бързо и без мъки.
Така приключва кариерата на суперагента.
537
Силите са почти равностойни и битката обещава да бъде кървава, но това само вдъхновява
пиратите, коит са свикнали да слагат на карта живота си. Двете групи са се вкопчили в сражение,
което ще завърши с изтребление на едната от тях.
Умножи оценката на пехотинците по две и прибави към нея оценките на стрелците и
лейтенанта. Ако си влязъл в двубой с испанския капитан и оценката ти за бой с шпага е по-голяма
от 27, прибави към полученото число 5.
Ако крайният резултат е по-голям от 21, отиди на 538. Ако е по-малък от 16, отиди на 539. Ако
е между 16 и 21, отиди на 540.
538
Хората ти се бият като дяволи, а испанците постепенно изпадат в ужас, виждайки фанатизма и
отчаяната решителност на пиратите. Убивайки капитана на „Санта Мария”, слагаш край на
съпротивата и останалите живи испанци се предават.
Веднага отиваш в каютата на капитана и намираш Златния оракул. Заповядваш на двама пирати
да го отнесат в каютата ти. за да го огледаш, когато свършиш с пленниците
Нареждаш да спуснат три лодки и сваляш в тях оцелелите испанци, оставяйки ги на произвола
на съдбата. А галеона потапяш.

Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.
539
Испанците бързо налагат превъзходство в битката и започват да изтласкват пиратите обратно
към „Таерима”. Врагът действа много по-организирано и това му помага да спечели победата.
Виждайки, че хората ти губят позиции, опитваш да обърнеш хода на сражението с отчаяна
постъпка. Хвърляш се в най-гъстите испански редици, раздавайки удари наляво и надясно като
фурия, но по този начин забравяш за защитата и пропускаш коварен удар с кама в гърба. Едва ли е
утешение, че не умираш в мъки, а безболезнено.
Така приключва кариерата на суперагента.
540
Битката се проточва и това не е в твоя полза, защото хората ти са по-уморени от испанците и започват да отстъпват позициите си. Ще бъде фатално да допуснеш да ви изтласкат назад към
„Таерима”, затова се решаваш на отчаяна постъпка и повеждаш хората си в последен, решителен
щурм.
Връхлиташ върху първите редици, раздавайки удари наляво и надясно, без да мислиш за защита.
Разчиташ на рефлекса си и на щастливата съдба да те пазят от някой подъл удар в гърба.
Виж оценката си за избягване на опасност. Ако е по-голяма от 12, отиди на 542. В "противен
случай отиди на 541.
541
Би трябвало да знаеш, че всички подвизи отдавна са извършени и описани от прилежни
хроникьори и за теб остава само да ги четеш и да въздишаш, но не и да се опитваш да се правиш на
герой. Сега не е време за герои
Става логичното — получаваш удар в гърба, който ти действа смъртоносно. Умираш
безболезнено, но едва ли това ще те утеши.
Кариерата на суперагента приключи.
542
Наистина си роден под щастлива звезда. Неведнъж остриета свистят на милиметри от
незащитеното ти тяло. но нито едно не те наранява, ако се пренебрегнат леките драскотини.
Въодушевени от примера ти. пиратите се хвърлят в атака и с начален ентусиазъм помитат
първите испански редици.
Но врагът бързо се опомня и отново върху теб пада тежестта на битката. Решаващ за победата
ще бъде двубоят ти с капитана на ..Санта Мария”. Шпагите ви се срещат, за да остане жив само един
от вас.
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 27, отиди на 544. В противен случай отиди
на 543
543
За съжаление ти отстъпваш в този двубой. Противникът ти с лекота отразява редките ти атаки, а
когато сам премине в нападение губиш много сили, за да отбиеш коварните му удари. Един от тях
все пак се промъква през защитата ти и те ранява смъртоносно.
Така приключва кариерата на суперагента.
544
Днес си готов за подвизи. След като успя да разчупиш обръча на испанците, сега отнемаш найважното им предимство — капитанът, който е отличен организатор и умело ги ръководи досега.
Шпагата ти неуморно се стрелка, търсейки слаби места в защитата на противника и упорството й
бива възнаградено. Един безобиден на пръв поглед удар пробожда съперника ти.

Смъртта на капитана кара испанците да сложат оръжие и да се предадат. Веднага отиваш в
капитанската каюта и намираш Златния оракул. Заповядваш на двама пирати да го отнесат в каютата ти, за да го разгледаш,когато се оправиш с пленниците.
Нареждаш да спуснат три лодки и сваляш в тях испанците, а галеона потапяш.
Ако имаш сигнализатор за успех, отиди на 550. В противен случай отиди на 545.

545
След победата над „Санта Мария” пиратите се изнервят още повече. Те са уморени да
кръстосват морето, а липсата на плячка направо ги влудява и бунт се очаква в най-скоро време.
В най-скоро време се очаква също да те извикат от Отдела. Затова въпросът е кое ще стане поскоро. Въпрос на шанс!
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 546. Ако е от 4 до 6, отиди на 547.
546
Докато чакаш, успяваш да огледаш добре Оракула. Външният вид на статуетката представлява
интерес. Божеството е изобразено само да кръста и има шест ръце. всяка от които стиска по един
предмет: нож, отрязана човешка глава, рог от непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва
и животински череп. На гърдите на божеството е татуиран орел с разперени крила и отворена човка,
а от ноктите му капе кръв. Устните са разтеглени в зловеща усмивка, а очите излъчват хлад. Две
малки змийчета са се преплели върху главата на божеството.
Не може да се отрече, че злосторникът, подхвърлил статуетката в миналото, се е постарал да й
придаде варварски вид, но ти знаеш, че под измамната външност се крие един от най-мощните
компютри в Галактиката.
А отвън недоволството на екипажа расте, но ти не вземаш мерки да го обуздаеш, защото не бива
да изпускаш момента на повикването. Затова постоянно стоиш в каютата си, държейки Оракула в
ръце.
В един щастлив за тебе миг чувстваш как нещо те засмуква, затваряш очи и когато отново ги
отваряш, се оказваш в същата бяла сфера, откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог” на страница 209.
547
Дори не поглеждаш Оракула, който стои под една шарена кърпа, скрит от любопитни погледи.
С всеки изминал час обстановката става все по-натегната и се принуждаваш да вземеш мерки
срещу някои пирати, но с изненада откриваш, че те не ти се подчиняват.
- Стига толкова, капитане - казва един от инициаторите на бунта. - Търпяхме те дълго време,
но досега не си ни завел при никаква плячка. Дори изпуснахме онова, което само ни се навираше в
ръцете. Важното е, че решихме да те смъкнем от капитанс- kuя мостик u ga назначим някой, който
ще ни води по- добре.
- Ах. вие! - изкрещяваш. - Ако не ми се подчинявате, ще наредя да ви обесят!
Осъзнаваш, че говориш пълни глупости, но нервното напрежение през последните няколко дни
си казва думата.
Петима души се нахвърлят върху теб. останалите безпристрастно наблюдават изхода от двубоя.
Петима срещу един! Дали ще ти стигнат силите да победиш превъзхождащия те противник?
Виж оценката си за бой с шпага. Ако е по-голяма от 26, отиди на 549. В противен случай отиди
на 548

548
Не. те са прекалено много за теб. Успяваш да убиеш двама, преди нечия шпага да сложи край на
живота ти. Умираш бързо и безболезнено, но едва ли това трябва да те топли, когато мисията ти
отиде по дяволите.
Така приключи кариерата на суперагента..

549
Не си си губил времето в часовете по фехтовка срещу голяма група. Ловко танцуваш с краката,
за да опазиш гърба си чист и да държиш винаги под око нападателите. Успяваш да ги умъртвиш за
по-малко от десетина минути.
Убивайки потенциалните водачи на бунта, ти отлагаш въставането на екипажа поне с два-три
дни. През това време се усамотяваш в килията си и предаваш управлението на кораба на лейтенанта.
Сега имаш възможност да разгледаш статуетката. Тя представлява изобразено до кръста
божество с шест ръце. всяка от които държи по един предмет: нож, отрязана човека глава, рог от
непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва и животински череп. На гърдите му е
татуиран орел с разперени крила и отворена човка, от ноктите на който капе кръВ. Устните са
разтегнати в зловеща усмивка, а от очите лъха хлад. Две малки змийчета са се преплели върху
главата на божеството.
На външен вид статуетката прилича на варварска изработка, но ти знаеш, че под измамната
маска се крие един от най-мощните компютри в Галактиката.
В един щастлив за теб миг, докато стискаш в ръце Оракула, чувстваш, че нещо те засмуква,
затваряш очи и когато ги отваряш, се оказваш в същата бяла сфера, откъдето започна мисията ти.
Отиди на „Епилог" на страница 209.
550
Без да губиш време се усамотяваш в каютата си и любопитно оглеждаш Оракула. Представлява
изобразено до кръста шесторъко божество, стискащо в ръцете си нож, отрязана човешка глава, рог
от непознато животно, туптящо сърце, индианска брадва и животински череп. На гърдите му е
татуиран орел с разперени крила и отворена човка, от чийто нокти капе кръв. Устните са разтегнати
в зловеща усмивка, а от очите лъха хлад. Две малки змийчета са се преплели върху главата на
божеството.
Злосторникът, подхвърлил в миналото тази статуетка, се е постарал да й придаде определено
варварски вид. но ти знаеш, че под маската се крие един от най-мощните компютри в Галактиката.
Приключвайки с огледа на заветната цел на твоята мисия, вземаш в ръце Златния оракул и
активизираш сигнализатора за успех. Миг по-късно усещаш, че нещо те засмуква, всичко се завърта,
затваряш очи и когато отново ги отваряш, се оказваш в същата бяла сфера, откъдето започна
мисията ти.
Отиди на „Епилог" на страница 209.
ЕПИЛОГ
В залата, където се намира машината на времето, те чака целият Отдел. Пръв към теб се втурва
Спарки.
- Гордея се с теб, човече! Не само, че се върна жив, ами носиш и подарък. Значи това бил
прословутият Оракул! — За миг Внимателно се съсредоточава върху статуетката. - Изглежда доста
зловещ, но я виж как ще му се зарадва Сал!

Приближава се и Сал, шефът на Отдела. Той взема Оракула с треперещи от вълнение
ръце и дълго не може да откъсне поглед от него.

- Той е - промълвява накрая шефът и пуска дълга въздишка на облекчение. - Няма съмнение,
че това е компютърът. Сега вече всички можем да спим спокойно - нашето време е истинското,
настоящето, в което живеем, няма да изчезне. За това трябва да благодарим на теб, младежо —
стиска сърдечно ръката ти. - Сега ще можем да открием кой се опитва да промени миналото.
- Точно така — потвърждава Спарки. - Специалистите ще установят с точност кой е създал
тази машинарийка. След това няма да има проблем да го хванем.
- А дали междувременно ще имам време да си почина — намесваш се ти. - Знам, че ще трябва
да заловя злосторника, но докато специалистите си вършат работата, сигурно ще мине известно
време, през което ще мога да опозная някое курортно кътче.
- Уви. човече - казва Спарки с трагичен поглед. - Няма почивка за теб. Местоположението на
злосторника ще бъде установено до месец, а през това време ти ще имаш нова задача, този път далеч
по-безопасна, но по-продължителна. Ще ти отнеме около година.
- Но нали имам около месец - недоумяваш ти.
- Така е, но докато си в миналото тукашното време ще тече по-бавно за теб. Не ме питай защо,
предполагам, че е аномалия, която учените могат да обяснят след изписването на пет дебели тома,
но едва ли може да бъде обяснено с прости думи.
- И какво сте ми приготвили този път?
- Задача на спортна тематика.
- Спорт?
- Да - казва Сал. - Спарки ще ти обясни всичко. Повярвай ми, ще ти бъде по-приятно да
изпълниш тази задача, отколкото да се мотаеш по курортите.
Поглеждаш го с огромно недоверие и плаха надежда Може би имам право да се откажа от тази
приятна изненада и да се отдам на нещо скучно като лежане по плажове?
- Няма начин - ухилва се Спарки. - Хайде, ще видиш, че сам ще се запалиш по новата си
мисия.
Е май наистина няма начин да се откачиш. Освен това всички обещават, че ще ти бъде
интересно.

Добре, нали шоуто трябва да продължи — съгласяваш се ти и получаваш бурни овации от
присъстващите.
А за да продължи шоуто за теб, читателю, потърси третата книга от поредицата за
приключенията на суперагента, който този път попада в чудния свят на спорта.

-

ОБЩ ДНЕВНИК
-

СПОСОБНОСТ

No:

1

Говорими езици

ОЦЕНКА

1. Английски

2....................

3......................

2

Нерви

3

Интуиция

4

Търговски нюх

5

Бързина

6

Сила

7

Сръчност

8

Издържливост

9.

Рефлекс

10

Боравене с пушка

11

Боравене с пистолет

12

Боравене с кама

13

Боравене с шпага

14

Мятане на кама

15

Юмручен бой

16

Бой с шпага

17

Бой с кама

18

Хвърляне на кама

19

Стрелба с пушка

20

Стрелба с пистолет

21

Бой с голи ръце

22

Избягване на опасност

23

Авторитет

24

Пари

3

ОБЕМНИ ТОЧКИ

ВЗЕТИ ПРЕДМЕТИ
(обемни точки)

КОЛКО БРОЯ

ПЛАВАНЕТО С КОНЪР И „ОТМЪЩЕНИЕ”
ДАННИ ЗА КОРАБА
КАЧЕСТВО

ОЦЕНКА

Маневреност
Такелаж
Скорост
Здравеина
Леки оръдия

30

Доверие на капитана: 3
Плячка

ПЛАВАНЕТО С ФЛИНТ И „КЪРВЪВ”
ДАННИ ЗА КОРАБА
Мнаевреност
Такелаж
Скорост
Здравина
Леки оръдия
Артилеристи
Моряци
Кормчия
Убити при нападението
Плячка

ДНЕВНИК НА ПОСЛЕДНОТО ПЛАВАНЕ
ДАННИ ЗА ЕКИПАЖА
ДЛЪЖНОСТ

ЦЕНА

ПОСОЧЕНО ЧИСЛО

Кормчия
Лейтенант
Боцман
Канонир
Навигатор
Лекар
Дърводелец
Моряци
Пехота
Стрелци
Артилеристи

ДАННИ ЗА КОРАБА
КАЧЕСТВО
Маневреност
Такелаж
Скорост
Здравина
Леки оръдия
Тежки оръдия

ОЦЕНКА

ОЦЕНКА

СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ!
Искаме да Ви уверим, че Издателска къща ПЛЕЯДА ще продължи да издава книги-игри за всички вас, които обичате този жанр. Стараем се, според свободното място в края на всяка книга, да ви
информираме за следващите заглавия от всички автори, които работят за ПЛЕЯДА. Но сега искаме
да ни помогнете да изберем реда на книгите-игри написани от Майкъл Майндкрайм, които ние ще
издадем.
През месец октомври излезе първата книга от поредицата за суперагента - „Изпитанието”. До
юни ще излязат други три книги от същия автор: пиратската одисея „Златният оракул", която
държите в ръцете си, баскетболната „Демоните в NBA" и „Боговете на футбола”. В редакцията
разполагаме с още шест ръкописа на книги от Майкъл Майндкрайм и бихме искали вие да посочите
тяхната последователност.
1. ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ на ГИГАМОР - суперагентът срещу зловещите създания на една
враждебна планета! Ти си ръководител на експедицията, която трябва да проучи планетата Гигамор.
За да не се заблуждаваш, че това е лесна работа, помисли върху факта, че предишните три
експедиции са записани в графата „безследно изчезнали”.
2. ДИВИЯТ ЗАПАД — помогни на индианците в тяхната борба за оцеляване! Хю Картър
намира начин да отиде в миналото и да се отдаде на любимото си занимание. Там той е полковник
Картър - изтребителят на индианци, а Ти трябва да го озаптиш.
3. БАНДАТА НА НЕУЛОВИМИТЕ - суперагентът срещу шайка крадци! Те могат да откраднат часовника ти докато мигнеш с очи, но това е само дреболия. Ще откриеш истинските им
способности, когато започнеш да ги преследваш. Смешните ситуации следват една след друга, но
накрая играта загрубява!
4. ГЕНЕТИЧНА ВОЙНА - лудият лорд Галах иска да унищожи света. Ти трябва да го спреш!
Броени дни преди да бъде прибран в психиатрична клиника поради необузданата си лудост, Лорд
Галах получава в наследство корпорация „Генетика” и става най-могъщият човек на планетата
Сентриол. Той има една извратена мечта - да завладее Галактиката! Само Ти можеш да
предотвратиш опасността и да запазиш мира!
5. КЛАНЪТ на УБИЙЦИТЕ - суперагентът срещу най-безмилостната престъпна организация! Много хора са се простили с живота си, опитвайки се да се доберат до тях. Затова Отделът
решава да внедри агент сред убийците и това си Ти! Мисията е секретна, дори Спарки ще те смята
за престъпник, а полицията ще те търси под дърво и камък. Предстои ти игра със смъртта!
6. ВЛУДЯВАЩА БЪРКОТИЯ - най-смешната мисия на суперагента! Алсин е най-необикновената планета в Галактиката. На пръв поглед прилича на Земята от края на двайсети век, но
всичко е някак с краката нагоре. Тази мисия не е опасна за живота, но може да те побърка. От смях!
В писмата си посочете в какъв ред бихте искали да излязат тези книги, кое от изброените заглавия ви е заинтересувало най-много, кое не ви харесва. Пишете ни на адрес: 1000 София, пл.„Славейков" №11, Издателска къща ПЛЕЯДА, отдел „КНИГИ – ИГРИ”.
Писмата, които пристигнат до 15 май 1994 г. ще участват в томбола и трима наши читатели ще
получат безплатно шестте книги веднага след излизането им от печат. Имената на щастливците ще
обявим в „Боговете на футбола", която ще излезе през месец юни, в навечерието на Световното
първенство по футбол в САЩ.
Ние бихме искали да задоволим желанията ви по отношение на книгите-игри, а вие можете да
ни помогнете, като отговорите в писмата си и на следните въпроси:
Коя е най-хубавата книга-игра, която сте прочели?
Мислите ли, че е добре да се намали до минимум посочването на числа и хвърлянето на зарчета, ако е възможно това да стане, без играта да пострада.
Какво точно ви харесва в книгите-игри? Логическите задачи, епизодите, в които трябва да се
направи важен избор или битките?

В повечето книги - игри действието се развива във времена, когато героите размахват мечове.
Харесвате ли това или предпочитате мисии като в изброените горе шест книги?
Пишете ни всичко, което ви хрумне! Ние ценим вашето мнение и бихме се радвали да прочетем
мнения и препоръки относно книгите - игри. Благодарим предварително за помощта. Очакваме
писмата ви!
ПЛЕЯДА

