На теб, Ребро
Някой ден
сърцето ти ще се превърне в камък.
Откъснат от света,
ще тлея в своя замък.
И няма да крещя,
да вия до забрава,
когато разбера,
че някой те предава.
Ще бъда властелин на самотата своя
и може би дори
ще избера покоя
пред хаоса на любовта.
Някой ден...
но не сега!

ПРЕДГОВОР
За всички почитатели на книгите-игри месец октомври бележи
нова ера в развитието на жанра. Появи се МЕГА издателството, което издигна в култ качеството и заяви, че в
никакъв случай няма да допуска публикуване на слаби
произведения в своите издания.
МЕГА вдъхна нов живот на идеята за месечно списание и по
време на излизането на тази книга много от вас, читателите,
сигурно вече са виждали и чели първия брой на МЕГАИГРА.
Графичното оформление, авторите и техните произведения,
конкурсите и големите награди - всичко в МЕГАИГРА 1 говори
за нашия стремеж да доставяме на читателите си
висококачествен продукт на българската интелектуална мисъл
и творчество. Идеята на списанието е да популяризира жанра
ѝ да дава информация за работата на МЕГА и другите
издателства, за предстоящи книги и за млади и утвърдени
автори. А също и да осигурява директната връзка с
читателите, на която ние много държим. Вашите мнения за
изданията на МЕГА се очакват в редакцията с голям интерес и
ние сме готови да приемем всичко - препоръки, предложения,
забележки, критики и дори похвали, ако сме си свършили добре
работата.
Едновременно със списанието стартира поредица от книгиигри на издателство МЕГА. Естествено, Колин Уолъмбъри и
Майкъл Майндкрайм ще бъдат основни автори в тази
поредица, но вратите на МЕГАИГРА са отворени за всеки
автор, които има желание и възможности да прави
качествени книги-игри. Пръв от новата вълна автори е
Стюърт Дарк, в МЕГАИГРА 3 ще ви запознаем с още един млад
автор, а надеждата ни е в бъдеще да се появят и много други.
Ние сме готови да помогнем на всички тях.
Вече излезе от печат една дългоочаквана книга - „Реката, от
която никой не се завръща” на Колин Уолъмбъри, а нейното
продължение „Нокти срещу огън” ще се появи през декември,
отново с помощта на МЕГА. В ръцете си държите „Сърце от
камък” на Стюърт Дарк, а в края на ноември и началото на

декември Майкъл Майндкрайм, създателят на суперагента и
спортните книги-игри, ще изненада читателите с поредната
невероятна тема, разработена в първите две книги от
поредицата „За пари... и . малко слава” - „Пробивът” и
„Големият купон”. Въпреки че са обединени в поредица, тези
книги могат да се играят самостоятелно, защото
единственото, което ги свързва са героите. Подробни сведения
за плановете на издателство МЕГА до края на годината
можете да получите от рекламите в края на книгата.
С надеждата да изпитате удоволствие от тази книга-игра ние
се разделяме с вас, за да ви оставим да се потопите в света на
игрите.
От редакционния екип
Р.5. И не забравяйте, че очакваме вашите писма, адресирани до
редакцията като цяло или до отделни нейни членове.

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ РЕДАКТОРА
Майкъл Майндкрайм
Още във втората книга от своята поредица мегаигри издателство
МЕГА предлага на своите читатели дебитното произведение на
един млад автор. И то при положение, че разполага с утвърдени
автори като мен и Колин Уолъмбъри. Този факт сам по себе си
говори за качеството на „Сърце от камък”.
Искам да ти разкажа част от историята за появата на Стюърт в
МЕГА и за това как се стигна до издаването на тази книга.
Една сряда в края на месец юли заварих в редакцията непозната
физиономия, която ми беше представена като млад автор, донесъл
своя книга за евентуално публикуване. Петър Станимиров ме
помоли да я прегледам и аз не можах да му откажа, макар да бях
сигурен, че само ще си загубя времето.
В известен смисъл се оказах прав - играта не ставаше. Липсваше
система за битки, а дневникът имаше само две таблици - „Гняв” и
„Смърт”. Но сюжетът ме заинтересува. Особено се впрегнах от

двата основни въпроса, които дълго време ме занимават доколко
лош може да бъде главният герой и има ли място за любовна
история в книгите-игри.
Лари Стоун в никакъв случаи не е светец и ти можеш да се убедиш
в това още в началото на книгата. Той има своите добри страни честен е, бори се за справедливостта и не се страхува да се изправи
срещу могъщи врагове, когато е убеден, че правото е на негова
страна. Но животът в големия град не търпи ангели и Лари
неизбежно придобива качества, които обикновено сме свикнали да
смятаме за неотменна част от характера на „лошите момчета”. Той
е нервен и избухлив, понякога прекалява с пиенето, често
надхвърля правата си на полицейски инспектор и не се колебае да
убива, когато сметне това за необходимо. Отношението му към
живота на престъпниците е по-особено - Лари предпочита да убие
престъпника вместо да го арестува и да го прати в съда. И кой може
да каже, че не е прав, когато мнозина от арестуваните престъпници
намират начин да избегнат правосъдието? Добър или лош, Лари
Стоун определено има характер, които се проявява във всяка негова
постъпка. Образът на инспектора беше първото нещо, което ме
привлече в „Сърце от камък”.
Запознанството на Лари Стоун с Лейла беше другият светъл лъч.
Много рядко в книгите си съм използвал женски образи, като съм
се придържал към желязното правило на Карл Май - в историите за
момчета няма място за жени. Но оттогава са минали повече от сто
години и поколенията са се променили. Имам впечатление, че Кали
се прие добре като партньорка на суперагента. Ето защо приех
Лейла за положителна черта в книгата на Стюърт Дарк.
Но най-хубавата изненада за мен беше начинът, по който се водеше
разказът. В последните си книги се опитвам да наложа нов стил,
при който авторът разказва за героя, а читателят определя с
решенията си съдбата му. Оказа се, че Стюърт е харесал тази идея и
я е приложил в „Сърце от камък”. Винаги е приятно да откриеш, че
имаш последователи (но не и плагиати, както открих напоследък.
За това ще стане дума в МЕГАИГРА).
Две седмици по-късно се срещнах с автора, за да си поговорим посериозно. Обясних му къде аз виждам слабите му страни и как
смятам, че те могат да бъдат поправени. Имам впечатление, че

повечето от авторите на книги-игри не обичат друг да им се меси в
работата, дори когато чуждото мнение е съвсем доброжелателно и
съдържа само градивна критика. Ето защо останах приятно
изненадан, когато Дарк се съгласи да нанесе сериозни поправки в
ръкописа си. Той ми обясни, че не разбира много-много от
математика и му е трудно да състави система. Заех се да му
помогна и взех част от системата, която навремето приложих в
„Дивият Запад”. След това разширихме дневника и добавихме
тактическа игра в края на книгата. Математическите изчисления,
които са необходими при всяка добра система за битки и
тактическа игра бяха извършени от мен. Също така повлиях и на
стила на препратките.
Но сюжетът принадлежи изцяло на Стюърт. В някои моменти се
улавях, че ту завиждам и то не съвсем доброжелателно 3а начина,
по който разказваше Лари Стоун. Логическите избори също са
изцяло негово дело. Таблицата „Гняв” е приятна новост в жанра, а
таблицата „Смърт” е подобрен вариант на моята идея за оценка на
играта, която се опитах да прокарам в „Тъмната страна на земята”.
И двете таблици са измислени от Стюърт Дарк.
Казвам това, за да не останеш с впечатление, че моето участие в
тази книга е кой знае колко значително. В редакцията се получиха
писма, в които читатели подозират, че Стюърт Дарк е един от
учениците ми. Не е вярно, имам само двама ученици, които в
момента работят над първата си книга. Стюърт Дарк е съвсем
самостоятелен автор, който е познат на читателите на МЕГАИГРА.
Доколкото знам, в момента той подготвя своята втора книга, в
която аз няма да имам никакво участие. Появата ѝ на пазара
сигурно ще стане едва през следващата година, защото Стюърт се
опитва да съчетава писането на книги-игри със следването си в СУ
„Климент Охридски”.
Накрая искам да пожелая успех на Стюърт и приятни часове с
книгата му на теб, Негово Величество Читателя!

УВОД
Лари Стоун се събуди с ужасно главоболие. Болезнени тръпки
пробягваха по челото и се забиваха в мозъка му при всяко
движение на главата. Имаше чувството, че се намира на
електрически стол и изпълнението на смъртната му присъда е
започнало.
Изобщо не приличаше на махмурлук. От една страна, липсваше
характерната горчивина в устата, която да доказва поемането на
значително количество алкохол. От друга, имаше ясен спомен, че
снощи е пил само двеста грама уиски, нищо повече от обичайното в
последно време. Не, причината не беше в пиенето.
През отворения прозорец долитаха звуците на улицата - детски
смях, ръмжене на мотори, откъслечен кучешки лай. И още нещо някой беше решил да изпробва възможностите на музикалната си
уредба. Сигурно беше някъде наблизо, защото Стоун чуваше
съвсем ясно всеки звук. Един от станалите модерни напоследък в
диското смесени дуети блъскаше поредния си хит и басовете
отекваха в главата на жертвата.
Стоун събра цялото си мъжество и стана от леглото. Болката се
опита да го повали обратно, но не беше познала. Един инспектор с
десетгодишен стаж в полицията на престъпно средище като Яфисо
не можеше да бъде победен от някакво си главоболие. За миг той се
поколеба накъде да се насочи. Тръгна с бавни крачки към
прозореца. Подпря се с две ръце на перваза и се огледа. От другата
страна на улицата, само един етаж по-ниско някакъв хлапак беше
надул стереото си и се кълчеше, упражнявайки нови стъпки, с
които сигурно се надяваше да смае приятелите си вечерта в някоя
баровска дискотека.
Познаваше го. Не лично него, а шумът на стереото му. Неведнъж се
бе изнервял на музикалния вкус на хлапака, но никога, не правеше
проблем. Имаше просто решение - пускаше си диск на „Gun’s
Roses” и увеличаваше звука дотолкова, че да не чува другата
музика. Обаче, човек не може да си пусне диск, докато спи, нали?
Някой трябваше да направи забележка на малкия.

Скапан задник, помисли си Стоун и вълна от справедлив гняв го
заля. Не разбираше подрастващото поколение и не вярваше, че то
може да даде на света свестни хора. Никой, който е на шестнадесет
или седемнадесет години и може да се кълчи на такава
отвратителна музика, няма шанс да се превърне в човек.
- Хей! - провикна се той. - Хей, скапан задник!
Разбира се, онзи не го чу. Звукът от двете сто и петдесет ватови
колони го биеше право в главата.
Разбира се, от това Стоун се ядоса още повече. Мразеше да не
вземат присърце думите му. Ръката му нервно започна да търси
нещо подходящо за хвърляне. Запалка. Чудно, как ли беше
попаднала на перваза? Сигурно някой приятел я беше забравил.
Нищо, сега щеше да влезе в работа. Стоун се прицели и я запрати
по хлапака.
За огромно съжаление на Лари, той не успя да порази целта.
Запалката профуча на сантиметри от лицето на „задника” и го
стресна. Той намали музиката и се показа на прозореца.
- К'во бе?
На Стоун не му хареса тона. Беше прекалено самоуверен, обидно
непочтителен и очевидно предизвикателен.
- Спри тая шибана музика! - изкрещя в отговор Стоун. - Последно
предупреждение!
Малкият пусна най-гадната си презрителна усмивка и му показа
среден пръст. След това демонстративно закрачи към стереото,
избута двете колони до прозореца, усили максимално звука и
продължи да танцува. От време на време поглеждаше към Лари и се
хилеше нагло.
- Е, сам си го изпроси, глупако! - процеди Стоун и огледа стаята.
Дългият Колт, модел „Питон”, лежеше на нощното шкафче до
възглавницата му. Полицаят се запъти към него. Хлапакът видя
отдалечаващия се гръб и се усмихна гордо. Обичаше да дразни
възрастните. И, разбира се, да им налага волята си.
Стоун взе „Питона” и се върна до прозореца. Уредбата се намираше
на петнадесетина метра от него. Беше скъпа, не компактна система,
в комплект от отделни модули. Сигурно струваше поне 5 000
долара. Значи таткото беше богат. Това обясняваше самочувствието

на синчето. Много важно. Сега щеше да получи урок по добро
държание.
Избра за своя мишена усилвателя. Без него другите модули щяха
да занемеят. Усилвателят беше сърцето на системата. Полицай
прострелва музикална уредба право в сърцето. Звучеше добре за
някой жълт вестник. Стоун насочи двайсетсантиметровото дуло
към усилвателя, прицели се и стреля.
Един изстрел беше достатъчен. Музиката спря на момента.
Хлапакът застина на място с отворена уста, прекалено стреснат, за
да каже или направи нещо.
- Следващият път не прекалявай с шума! - извика му Стоун и се
запъти към кухнята. Смъртта на досадното стерео изобщо не беше
повлияла на главоболието. Сега беше моментът да вземе някакво
хапче, защото го чакаше работа.

***
Само че работата трябваше да почака. Един час след инцидента
Стоун се намираше в кабинета на своя началник, Пол Камински,
който беше особено огорчен от постъпката му.
- Човек би си помислил, че мразиш всичко и всички - подхвърли
недоволно Камински.
- Не е вярно - уморено възрази Стоун. - Мразя само наглите
глупаци. И не съм виновен, че са толкова много. Шефе, провеждаме
този разговор толкова често, че вече знаем наизуст репликите си.
Сега ще ме попиташ дали не е имало начин да разреша проблема
по-безболезнено. Аз ще ти отговоря, че не, не е имало начин. Ти ще
ме попиташ защо мисля така. Ще ти отвърна, че умерените методи
само гримират проблема дотолкова, че да стане приемлив за пред
обществото, но не го премахват. Ще поспорим още известно време,
после ще понеса някакво наказание и всичко ще свърши. До
следващия път, когато закона застане срещу мен в защита на някой
задник. И накрая ще дойде ден, когато ще ме изриташ от полицията
като мръсно коте.
Камински въздъхна. За сетен път прокле решението си да приеме
директорския пост на отдела към централното управление на
полицията, който носеше странното име „Пожар”. Хората в него се

занимаваха с най-трудните случаи, нещо като местен аналог на
агентите на щатското ФБР или руското КГБ. Бяха добри
професионалисти, но характерите им бяха трудни. Бяха защитници
на обществото, и в същото време бяха неудобни на същото това
общество. Сурови самотници, водещи безнадеждна война срещу
превъзхождащата ги многократно престъпност в Яфисо. От време
на време имаха добри попадения. От време на време някои от тях
плащаха с живота си за тези удари. И от време на време нервите им
избиваха в нежелана посока, както сега.
- Можеш ли да ми отговориш защо го направи? Защо трябваше да
стреляш по някаква си стереоуредба?
- Мога.
Ако Камински очакваше да чуе нещо повече, той остана излъган.
Стоун млъкна и се загледа през прозореца.
- Можеш да предизвикваш неприятности - кресна ядосан Камински.
- Бащата на детето се канеше да заведе дело срещу нас. С триста
зора съм го убедил да не го прави. В замяна поиска главата ти и ми
даде два дни да размисля. А ти ми кажи как да се откажа от найдобрия си човек?
- Не знам - отвърна Стоун. - „Детето” е поне на шестнадесет години
и вече трябва да разбира от приказка. Постоянно тероризира
квартала с уредбата си, но влиятелният му татко плаши хората и
никой не смее да се оплаче. Всъщност, просто знаят, че никой няма
да обърне внимание на жалбата им. Тази сутрин беше започнало с
музикалната програма прекалено рано. Събудих се с главоболие от
неговата скапана музика и предупредих хлапето да спре уредбата.
Какво мислиш че направи то? Посочи ми среден пръст, ето какво.
След това изкара колоните до прозореца и усили звука до дупка. На
това не му ли викат предизвикателна наглост?
- Все пак, може би не е трябвало да стреляш?
- А какво друго? Трябваше да му падна на колене и да му се моля
ли? Не, шефе. В този живот мъжът трябва да има достойнство. Той
ме предизвиква, дразни ме, демонстрира сила: „Смееш ли да
направиш нещо, като знаеш кой е баща ми?” А аз се чувствам
длъжен да му отвърна: „Не ми пука кой е баща ти бе, задник!”
Дойде ми отвътре този отговор. Ще ти кажа какво всъщност се
случи тази сутрин. Един малък задник, който си мислеше, че е

добре защитен от своя голям Татко Задник, получи хубав и напълно
заслужен ритник. И можеш да бъдеш сигурен, че никога повече
няма да посмее да надуе стереото си, не и докато прозорецът на
стаята му е точно срещу моя. Реших ли един проблем, който стоеше
пред моите съседи? Да, реших го. Не искам почести. Нали затова
моите съседи си плащат данъците, а аз получавам заплата? Сега
трябва да платя разрушената уредба и ще го направя. Но нищо
повече!
- Виж, Стоун, и ти си прав - въздъхна Камински.
- Знам това. Ще ме накажеш ли, както иска онзи задник?
- Той иска да ти взема полицейската значка.
- Нима? - повдигна учудено вежди Стоун. - Е, не се съмнявам, че си
способен да го направиш.
- Не бих искал да го правя - поклати глава Камински. - Може би ще
успея да измисля нещо друго.
- Това означава ли, че мога да запазя оръжието и картата на
полицейски инспектор?
- Разбира се, но гледай да не използваш револвера без основателен
повод.
- Днес използвах оръжие с основателен повод - каза Стоун на
излизане. - И смятам да продължавам така. Вече съм прекалено
голям, за да променям характера си, шефе. На когото не му харесва,
да върви по дяволите.
- Един полицай не може да се държи така.
- Ако не съм достатъчно добър за полицията в Яфисо, ще си намеря
друга работа - предизвикателно заяви Лари. - Не мога да плюя на
принципите, които съм отстоявал през целия си живот. И не мога да
се кланям на задници, само заради парите и високите им постове.
Задникът трябва да бъде ритан, за да знае какво точно
представлява.
- Не с този тон, Стоун! - предупредително вдигна пръст Камински. Укроти топката!
- Знаеш къде можеш да ме намериш, ако решиш да ми биеш шута подхвърли Стоун и излезе от кабинета на шефа си. Сложи тъмните
очила, които досега висяха на яката на черната му тениска. Така
щеше да скрие от колегите си гневните пламъчеша, които горяха в
очите му. Отиди на ПРАВИЛА ЗА ИГРА.

ПРАВИЛА ЗА ИГРА
Преди да започнеш да играеш, трябва да попълниш някои таблици
от дневника, който се намира в края на книгата.
Таблица „ЛАРИ СТОУН”: В нея трябва да запишеш седем
оценки, които дават представа за възможностите на твоя герой. В
различни ситуации от оценките на качествата „бързина”, „сила”,
„точност” и „атлетизъм” ще зависи изхода на някоя схватка.
Качеството „издръжливост” ще отчита способността на Стоун да
понася удари. „Психиката” ще му помага да потиска изблиците на
необуздан гняв, а „зрението” - да забелязва пръв враговете.
За да определиш седемте оценки, ще трябва да прибегнеш до
таблицата с числа, която се намира в края на книгата. Посочи едно
число (или хвърли зар), за да определиш на. кой епизод да отидеш.
- 1 - отиди на 2.
- 4 - отиди на 18.
- 2 - отиди на 4.
- 5 - отиди на 22.
- 3 - отиди на 6.
- 6 - отиди на 26.
Срещу всяка оценка има четири празни квадратчета. Нанеси
оценките в първото. Другите ще ти потрябват, когато започнеш да
намаляваш някои от оценките си. Всяка смърт или по-голяма
неприятност ще намаляват оценките на Лари Стоун, ще ти се дава
възможност да избираш коя оценка да намалиш, като ще можеш да
намаляваш всяка оценка по три пъти.
Таблица „СТРЕЛБА”: В нея трябва да запишеш оценките на Лари
Стоун за стрелба с различни оръжия. В тази игра героят ще може да
използва револвер с къса цев Колт „Детектив Спешъл”, револвер с
дълга цев Колт „Питон”, картечен пистолет и пушка тип „помпа”.
За да определиш четирите оценки, ще трябва да прибегнеш до
таблицата с числа, която се намира в края на книгата. Посочи едно
число (или хвърли зар), за да определиш на кой епизод да отидеш.
- 1 - отиди на 30.
- 4 - отиди на 36.
- 2 - отиди на 32.
- 5 - отиди на 38.
- 3 - отиди на 34.
- 6 - отиди на 40.
Срещу всяка оценка имаш два празни правоъгълника. В първия
нанеси оценката. По-късно в играта ще имаш възможност да

повишиш някои от оценките си за стрелба. Повишената оценка ще
запишеш във втория правоъгълник, който засега остава празен.
Таблица „ГНЯВ”: Съдбата е отредила тежък жребий на Лари
Стоун. Предстои му да преодолее куп неприятности и това
неизбежно ще се отрази на психиката му. Ти, читателю, ще трябва.
да се стремиш да пазиш спокойствието на своя герой. Винаги
когато не успяваш да сториш това, ще трябва да отбелязваш точки
„гняв” в тази таблица. А гневът е лош съветник в напрегнати
моменти, когато трябва максимална концентрация.
В някои епизоди ще получаваш указание да записваш точки „гняв”.
Сумирай събраните точки. В крайната фаза на играта от тях ще
зависи съдбата на Стоун.
Таблица „СМЪРТ”: Тя е въведена за улеснение на читателите,
които искат да сравняват всяко свое постижение с постиженията на
приятелите си или със свои предишни постижения. В тази игра
смъртта не винаги означава, че трябва да започваш всичко
отначало. Ако искаш, можеш да отбелязваш за всяка смърт на Лари
Стоун по една точка „смърт” в тази таблица. В края на играта
трябва да събереш всички точки „смърт” и така ще получиш оценка
за играта си - колкото по-малко са точките „смърт”, толкова подобро е постижението ти. Разбира се, отбелязването на всяка смърт
съвсем не е задължително. Всичко зависи от това доколко
„навътре” приемаш играта.
Таблица „ВЪОРЪЖЕНИЕ”: В нея са изброени пет вида оръжия.
С две от тях започваш играта, а останалите три ще получиш покъсно. Срещу всяко оръжие са дадени броят изстрели, които можеш
да дадеш с него. Подробни указания за тази таблица ще получиш
към края на играта, защото тя става необходима именно там.
Таблица с числа: Тя се намира в края на книгата. Често в играта
ще се иска да прибавиш „шанс” към някои свои оценки. Тогава ще
трябва да посочваш число от тази таблица или да хвърляш зарче.
Ако си попълнил таблиците „ЛАРИ СТОУН” и „СТРЕЛБА” и си
прочел указанията за другите таблици, ти си готов да започнеш
играта. Бягай на епизод 1.
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Малкият паркинг пред „Закусвалнята на Кели” отново беше пълен.
Старият очукан джип на Донован сви в една малка уличка,
шофьорът откри свободно място и ловко паркира между един
мръсен форд и лъскава хонда с металически син цвят.
- Всеки път става все по-трудно - оплака се Донован на спътника
си. - Общината изобщо не обръща внимание на хората с джипове. В
центъра на Яфисо паркингите се броят на пръсти, а улиците стават
все по-тесни. Принуждавам се да паркирам на светлинни години от
мястото, където всъщност отивам. Ще дойде ден, когато ще ми е
по-изгодно да ходя пеша.
- И тогава ще умре последния мохикан - усмихна се Стоун, който
седеше на мястото до шофьора и се мъчеше да махне предпазния
колан, докато слушаше жалбите на колегата си. - Хайде, не се
оплаквай. Закусвалнята е само на стотина метра, а моят магазин е
на цели пет минути път.
- Нещастието на другите не ме прави щастлив - въздъхна Донован. Слушай, днес имам много работа и ще трябва да побързам.
- Нещо важно? Големият случай?
- Може би - уклончиво отвърна Донован. - Заключил съм всички
документи в бюрото си и нямам търпение да се върна при тях.
Имам чувството, че съм попаднал на голяма афера. Ако изляза
прав, в скоро време ще ми трябва твоята помощ.
- За какво?
- Проучвал си един човек, който е в центъра на аферата, за която ти
разправям. Ще ми трябват данни за него. Слушай, дал съм си само
петнайсет минути за хапване, затова гледай да побързаш.
- Ако се забавя, тръгвай - каза Стоун.
- Имаш десет минути път, значи ти остават пет минути за
купуването на замразена храна - пресметна Донован. - Какво криеш
този път?
- Една много симпатична продавачка - ухили се Лари. - Ако е на
смяна, ще се пробвам.
- Ех, младост, младост! - въздъхна Донован.
- Какво се оплакваш, та ти си само на четиридесет?!
Вместо отговор Донован му показа брачната си халка.

- Да не съм те карал да се жениш? - разпери ръце Лари. - Значи
разбрахме се - петнадесет минути. Приятен обяд!
- Успех! - пожела му Донован.
Мини на 3.

2
В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки:
бързина - 7, сила - 6, точност - 7, издръжливост - 5, зрение - 6,
психика - 5, атлетизъм - 4. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА”, за да продължиш попълването на дневника.
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Стоун влезе бавно и тържествено в магазина. Хвърли бърз поглед
към касата. Симпатичното момиче не беше на смяна. Нищо, щеше
да се задоволи с една опаковка замразена храна, която
микровълновата му печка щеше да приготви за минута. Обикновено
вечеряше навън, но тази вечер искаше да си остане у дома, за да
гледа „Герой по неволя” с любимия си актьор Дъстин Хофман.
Стоун отиде до щанда със замразени храни, поколеба се за момент,
после избра една опаковка и тръгна към касата.
В този момент Пънкаря влезе в магазина. Лари го кръсти така
веднага щом го видя. Беше около двадесет годишен, с бръсната
глава с висок гребен по средата, който започваше от края на челото,
а последният кичур се спускаше малко под раменете. Носеше
войнишки обувки, плътни черни кожени панталони и черно кожено
яке, окичено с вериги и малки метални пирамиди. Имаше две обици
- на лявото ухо и на дясната ноздра. Погледът му не спираше да
шари из магазина. Стоун долови у него тревожна нервност.
Пънкаря тръгна към касата. Стоун също се беше запътил натам.
Двамата стигнаха по едно и също време. Пънкаря го погледна и с
мазен жест му даде предимство. Стоун кимна и мина пред него.
В следващия момент хладното дуло на пистолет се долепи до
челото му. Лявата ръка на Пънкаря стегна врата му и го накара да
присвие колене.

- Едно излишно движение и си мъртъв - просьска нападателят. Мога да стрелям бързо.
Стоун му повярва. Не разбираше какъв е смисълът Пънкаря да
действа така, но беше сигурен, че ще бъде застрелян при първото
непредпазливо движение.
Ами сега - първи удар под кръста, първо приключение.
Концентрирай мисълта си, за да измъкнеш Стоун от тази
неприятност и премини на 5.

4
В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки:
бързина - 6, сила - 7, точност - 5, издръжливост - 6, зрение - 7,
психика - 5, атлетизъм - 4. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА”, за да продължиш попълването на дневника.
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- Никой да не мърда! - изкрещя Пънкаря и стреля във въздуха.
За миг пистолетът се отдели от челото на Стоун, но беше съвсем
неочаквано и инспекторът не можа да се възползва от тази
възможност.
Изстрелът хвърли в паника касиерката и няколкото клиентки на
магазина.
- На земята! Всички легнете на земята! Бързо!
Изплашените жени веднага изпълниха командата му. Едва сега
Стоун забеляза, че е единственият мъж в магазина. Може би затова
беше избран за заложник, макар това да противоречеше на всяка
логика.
- Сега ще чакаме! - обяви Пънкаря.
Никой не разбра какво ще чакат, но и никой не се осмели да попита.
Младежът изглеждаше опасен.
Револверът кротуваше в кобура под лявата мишница. Шлиферът го
скриваше от чуждите погледи. Страхът подканяше Стоун да се
опита да го извади, но разумът все още надделяваше. Едно посягане
към оръжието и щеше да бъде мъртъв.
- Какво ще чакаме? - попита Пънкаря. - Ти! - той притисна дулото
по-силно към челото на полицая. - Какво ще чакаме? Отговори!
От няколко секунди Стоун усилено мислеше по този въпрос.
Отначало беше решил, че целта на нападението е касата на
магазина, но явно не беше така. Пънкаря изобщо не бързаше да
изчезва, нито проявяваше интерес към парите. Скоро нямаше да
може да излезе от магазина дори и със заложник. И той го знаеше
- Полицията - отговори спокойно Стоун. - Чакаме полицията.
- Умник! - срита го с коляно в ребрата Пънкаря. - Мислиш се за
много умен, нали? Но ще умреш! - и той се захили. - Момичето ти
ще те види във вечерните вестници с пръснат мозък.
Ударът с коляно не беше силен, не и за тренираното тяло на Стоун,
но той симулира болка, за да притъпи вниманието на нападателя си.
Беше наясно с целите на Пънкаря - глупакът искаше да попадне на
първа страница на „Горещи новини”, най-сериозният вестник в
Яфисо.
Сигурно продавачката беше натиснала някакво копче, за да
алармира полицията, защото първата кола с полицейска сирена

спря пред входа на магазина само няколко минути след влизането
на Пънкаря. Чу се отваряне на врати, припряни стъпки служителите на реда заемаха позиции. Пристигнаха още няколко
коли.
- Време за купон! - оживи се младежът. - След малко ти и аз
излизаме навън - обясни той на Стоун. - И помни, едно излишно
движение и си мъртъв. Разбра ли?
- Да - каза Лари. Щеше да добави „не се притеснявай”, но навреме
спря. Подобна реплика сигурно щеше да ядоса нападателя му.
Настъпи време за важно решение! Мисли, защото всяка грешка се
заплаща!
Ако решиш, че Стоун трябва да се подчини на Пънкаря и да
изчака намесата на колегите си, които едва ли ще оставят
нападателя да се измъкне безнаказано, отиди на 11. В случай че
решиш Стоун да нападне Пънкаря, избери по какъв начин да стане
това:
- удар с десен лакът в ребрата - мини на 10.
- комбинация от удар с десен лакът в ребрата, извъртане и
посягане с лявата ръка към пистолета на нападателя - 13.
- посягане с дясната ръка към пистолета на Пънкаря - отиди на 19.
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В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки:
бързина - 5, сила - 5, точност - 6, издръжливост - 7, зрение - 6,
психика - 4, атлетизъм - 7. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА” за да продължиш попълването на дневника.

7
Погледите им се срещнаха. Пънкаря изглеждаше изненадан от
развоя на събитията, който очевидно не беше в негова полза.
Стоун се беше завъртял около петата на десния си крак и след това
беше изнесъл левия си крак напред. Лявата му ръка здраво
стискаше китката на противника и държеше дулото на оръжието
насочено в безопасна посока - към тавана на магазина.
Как ще продължи атаката на Стоун?

- удар с лявото коляно в слабините на Пънкаря - мини на 15.
- удар с дясната ръка в лицето на Пънкаря - отиди на 20.
- удар с дясното коляно в слабините на Пънкаря - премини на 24.

8
- Да - изкрещя Стоун в отговор. - Мисля, че си пътник. Мисля, че
скапаният ти задник ще се търкаля по затворите поне десетина
години.
- Умри! - извика Пънкаря и натисна спусъка...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 11, за да продължиш играта.

9
След втория успешен удар Стоун изкара противника си от строя за
няколко секунди. Той използва ценното време, за да извади малкия
колт „Детектив Спешъл”, който досега кротко се гушеше под
лявата му мишница в специален кобур.
Пънкаря дръпна силно дясната си ръка и тя се освободи от хватката
на Стоун. Дулото на пистолета все още сочеше някъде встрани от
полицая, но ситуацията можеше да се промени всеки момент.
Какво ще направи Стоун, когато револверът най-сетне е в ръката
ту? Ти решаваш!
- стреля в китката на Пънкаря, с която той държи оръжието отиди на 17.
- насочва револвера към гърдите на Пънкаря и го
предупреждава да не прави глупости - отиди на 31.
- стреля в гърдите на Пънкаря - отиди на 48.

10
Сега беше моментът за атака и Стоун не искаше да го пропуска.
Предпочиташе сам да решава съдбата си, вместо да се надява на
чужда помощ.

Той рязко изпъна тялото си, изтегли дясната ръка напред, сви я и с
ярост я заби в ребрата на нападателя си. Пънкаря изохка.
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), премини на 12. Ако е
нечетно (1,3 или 5), бягай на 14.

11
Стоун не искаше да поема излишни рискове. Пистолетът беше само
на милиметри от челото му и всеки изстрел би бил фатален.
Пънкаря го завлече към прозореца и огледа обстановката навън.
Пред магазина имаше малък паркинг, които в момента беще почти
пуст. Няколко полицейски коли бяха спрели в далечния край на
паркинга и зад всяка от тях бяха залегнали по двама полицаи.
Сигурно имаше и снайпери, но Стоун не успя да ги забележи.

Пънкаря счупи едно от големите стъкла, за да може да преговаря с
инспектора, който ръководеше обсадата на магазина. Не се
притесняваше от оръжията на полицаите, защото тялото на Лари го
прикриваше. Пънкаря крещеше исканията си, а инспекторът
говореше по мегафон. Той веднага се съгласи с желанието на
Пънкаря пред входа на магазина да бъде паркирана полицейска
кола с пълен резервоар, но спомена, че ще бъдат необходими
няколко минути. Полуделият младеж склони да изчака.
След като свърши преговорите с полицаите, Пънкаря се сети за
своя заложник Той го срита няколко пъти с дясното си коляно.
- Играта започва! - провикна се той. - Днес ще бъде весел ден за
Яфисо, да. Днес ще ловувам хора с кола на ченгетата. А ти ще
бъдеш моят щит.
Инспекторът не отговори. В ума му се прокрадна съмнение, че
изчакването не е правилно решение. Този луд трябваше да бъде
спрян на всяка цена, защото поведението му ставаше все понеконтролируемо. Въпрос на време беше да застреля някого.
- Мислиш, че съм превъртял, нали? - изкрещя Пънкаря в ухото му. Мислиш, че няма да се измъкна. Отговори!
Един погрешен отговор и Стоун е мъртъв! Затова внимателно
помисли преди да избереш някой от трите предложени варианта.
- няма да успее да се измъкне - отиди на 8.
- ще успее да се измъкне - отиди на 27.
- ще му разкрие, че е полицейски инспектор и ще му предложи
сделка за по-малко наказание - отиди на 33.

12
Стоун се опасяваше, че ударът му може да не е достатъчно силен и
точен и тогава противникът му щеше да има вьзможност да стреля.
Но изстрел не последва.
Инспекторът използва отслабването на хватката и се извъртя.
Лявата му ръка хвана дясната китка на Пънкаря, с която той
държеше пистолета, и я изви нагоре. Двамата застанаха лице в лице
и полицаят имаше предимство.
Бягай на 7.

13
Сега беше моментът за атака и Стоун не искаше да го пропуска.
Предпочиташе сам да решава съдбата си, вместо да се надява на
чужда помощ.
Той рязко изпъна тялото си, изтегли дясната ръка напред, сви я и с
ярост я заби в ребрата на нападателя си. Пънкаря изохка.
Едновременно с това Стоун се извъртя настрани, използвайки
отслабването на хватката на противника, и посегна към пистолета.
Лявата му ръка стисна дясната китка на Пънкаря, с която той
държеше оръжието, и я изви нагоре. Двамата застанаха лице в лице
и полицаят имаше предимство.
Бягай на 7.

14
Стоун се опита да се извърти и да застане лице в лице с нападателя
си. Хвана лявата му ръка и силно я дръпна, за да освободи напълно
врата си от хватката. Едновременно с това тялото му се изви
настрани към противника.
Но Пънкаря реагира светкавично и отскочи назад. След това насочи
пистолета си към инспектора и започна да стреля...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата ''ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 5, за да продължиш играта.

15
Умножи оценката на Лари Стоун за сила по две и прибави към
произведението оценките за точност и атлетизъм. Към тази сума
прибави шанс.
Ако крайният резултат е по-голям от 27, премини на 45. Ако е
по-малък от 25, отиди на 23. Ако е 25, 26 или 27, отиди на 16.

16
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 23. Ако е
нечетно (1, 3 или 5), отиди на 45.

17
Искаше му се да застреля Пънкаря, да отърве обществото от още
един боклук Но знаеше, че не бива да го прави. Прекалено много
свидетели, това беше проблемът. Камински би го изритал
моментално след едно убийство.
Затова, с известна доза съжаление, насочи колта към китката на
Пънкаря и я простреля два пъти. Въздържа се от повече изстрели,
но за сметка на това изпита желание за един точен ритник.
Къде да бъде изритан Пънкаря ?
- в лицето - отиди на 42.
- в ранената китка - отиди на 53.

18
В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки
бързина - 6, сила - 5, точност - 7, издръжливост - 4, зрение - 5,
психика - 7, атлетизъм - 6. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА”, за да продължиш попълването на дневника.

19
Сега беше моментът за атака и Стоун не искаше да го пропуска.
Предпочиташе сам да решава съдбата си, вместо да се надява на
чужда помощ.
Дясната ръка на инспектора се стрелна нагоре към оръжието на
нападателя. Знаеше, че постъпката е рискована. Позата му беше
неудобна. Единствено желанието за действие го накара да посегне
към пистолета.
Но Пънкаря беше нащрек и без да се колебае притисна дулото
силно към слепоочието на Стоун. След това натисна спусъка...

Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 5, да продължиш играта.

20
Събери оценките на Лари Стоун за сила и точност и прибави
към тяхната сума шанс.
Ако крайният резултат е по-голям от 15, премини на 25. Ако е
по-малък от 14, отиди на 41. Ако е 14 или 15, отиди на 21.

21
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 25. Ако е
нечетно (1,3 или 5), отиди на 41.

22
В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки:
бързина - 7, сила - 4, точност - 6, издръжливост - 5, зрение - 7,
психика - 6, атлетизъм - 5. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА”, за да продължиш попълването на дневника.

23
Стоун посегна да нанесе следващия удар, с който да сломи
съпротивата на противника си. Той замахна с лявото си коляно.
Но ударът се получи тромав, защото левият крак беше поел цялата
тежест на тялото на инспектора. Освен това, жалкото подобие на
удар наруши равновесието на Стоун. Пънкаря използва тази
грешка. Той избегна удара и със силно дръпване освободи китката
си. След това насочи пистолета към Лари и започна да стреля...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата ''ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една. точка. След това се върни на 7, за да продължиш играта.

24
Стоун знаеше, че вторият удар ще реши изхода от двубоя. Той сви
дясната си ръка в юмрук и замахна към лицето на Пънкаря.
Ударът попадна в носа на младежа. Стоун чу пукането на
костиците, докато кокалчетата на ръката му се забиваха в лицето на
противника.
Пънкаря изпъшка и се преви. Китката му остана извита нагоре, но
въпреки болката той не изпусна пистолета.
Бягай на 9.

25
Стоун знаеше, че вторият удар ще реши изхода от двубоя. Той сви
дясната си ръка в юмрук и замахна към лицето на Пънкаря.
Ударът попадна в носа на младежа. Стоун чу пукането на
костиците, докато кокалчетата на ръката му се забиваха в лицето на
противника.
Пънкаря изпъшка и се преви. Китката му остана извита нагоре, но
въпреки болката той не изпусна пистолета.
Бягай на 9.

26
В таблицата „ЛАРИ СТОУН” запиши следните седем оценки:
бързина - 4, сила - 6, точност - 5, издръжливост - 7, зрение - 5,
психика - 7, атлетизъм - 6. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА
ИГРА”, за да продължиш попълването на дневника.

27
Стоун не отговори веднага. Похитителят му беше на ръба на нервна
криза и всеки необмислен отговор можеше да го подтикне да
натисне спусъка. А полицаят не искаше да умира
- Ще се измъкнеш - отвърна той с престорена отпадналост и
безразличие. - Те не могат да ти направят нищо, докато съм ти
заложник. Няма да посмеят.

- Имало малко ум в теб - ухили се Пънкаря, доволен от отговора на
жертвата си. - Тези жалки тъпаци няма да посмеят да ме докоснат.
Исканата от Пънкаря кола спря на десетина метра от входа на
магазина. Полицаят, който я докара, се измъкна бързо, остави
ключовете на капака и тичешком се върна при другите.
- Добре - промърмори Пънкаря и заповяда на Стоун: - А сега
напред и без глупости. Хайде, излизаме от магазина.
Стоун се показа на прага и погледът му обходи околните сгради.
Опитът в такива ситуации му помогна да види поне двама
снайперисти, чиито оръжия го следяха. Сигурно имаше и други.
Пънкаря очевидно не ги забелязваше. А може и да не му пукаше.
Той се чувстваше прекалено сигурен със заложника си. Мислеше се
за недосегаем.
- Мърдай към колата! - заповяда му Пънкаря.
Ако решиш, че сега е моментът Стоун да се опита да а освободи,
отиди на 37. Ако предпочетеш да изчака по-удобен момент,
отиди на 35.

28
Стоун видя как пистолета на Пънкаря бавно се насочва към него.
Никакви предупреждения нямаше да спрат решението на младежа
да убие своя противник.
Инспекторът не искаше да убива. Затова отклони револвера си леко
вляво и нагоре и простреля дясното рамо на Пънкаря с два
куршума. Въздържа се от повече изстрели, но за сметка на това
изпита желание за един точен ритник.
Къде да бъде изритан Пънкаря?
- в лицето - отиди на 42.
- в ранената китка - отиди на 53.

29
Сега беше моментът за атака и Стоун не искаше да го пропуска.
Той рязко изпъна тялото си, изтегли дясната ръка напред, сви я и с
ярост я заби в ребрата на нападателя си. Пънкаря изохка.

Стоун се опасяваше, че ударът му може да не е достатъчно силен и
точен и тогава противникът му идеше да има възможност да стреля.
Но изстрел не последва.
Инспекторът използва отслабването на хватката и се извъртя. След
това блъсна с две ръце Пънкаря далеч от себе си и се хвърли на
земята.
Гръмна мошен залп от няколко пушки. Тялото на Пънкаря
затанцува като парцалена кукла от ударите на куршумите.
Пистолетът падна на земята, а миг след това притежателят му се
строполи до него. Едва тогава Стоун въздъхна с облекчение.
Инспектор Калахан, който ръководеше операцията, пръв дотича до
Стоун.
- Добре ли си? - попита той.
- Да - отвърна Лари, изправяйки се бавно. - Май и този път оживях.
Бягай на 47.

30
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
„Детектив Спешъл” - 5, „Питон” - 4, картечен пистолет - 6, помпа 4. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да
продължиш попълването на дневника.

31
Стоун бързо насочи револвера към гърдите на Пънкаря и изкрещя:
- Замръзни, боклук!
Но онзи не се подчини. Може би му беше все едно дали ще умре
или пък омразата го беше заслепила. Той се опита да изпревари
изстрела на полицая.
Събери оценките на Стоун психика и бързина и прибави към
тяхната сума шанс. Ако крайният резултат е по-голям от 15,
отиди на 28. Ако е по-малък от 14, отиди на 54. Ако е 14 или 15,
отиди на 44.

32
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
„Детектив Спешъл” - 6, „Питон” - 5, картечен пистолет - 4, помпа 4. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да
продължиш попълването на дневника.

33
- Не прави глупости! - изкрещя му в отговор Стоун. - Остави на мен
и аз ще те измъкна.
- Да не си Господ?
- Не, ченге съм. Ако се предадеш доброволно, ще свидетелствам в
твоя полза. Мога да ти гарантирам, че това ще облекчи присъдата
ти.
- Не ми трябва твоята закрила, гадно ченге! - изкрещя Пънкаря и
натисна спусъка...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката ту с
една точка. След това се върни на 11, за да продължиш играта.

34
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
„Детектив Спешъл” - 4, „Питон” - 4, картечен пистолет - 5, помпа 6. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да
продължиш попълването на дневника.

35
Стоун се подчини безропотно. Знаеше, че колегите му са
измислили нещо. Ръководителят на операцията не би поел риска да
пусне един луд по улиците на града, при това с полицейска кола.
Предположението му се оказа вярно. Малко слънчево зайче
попадна в дясното му око и го накара да замижи. След това по
мегафона заехтя глас.

- Имаш тридесет секунди да потеглиш от паркинга. Никой няма да
те преследва, но ще трябва да обещаеш, че ще напуснеш Яфисо по
най-бързия начин и ще оставиш заложника си невредим, когато се
почувстваш в безопасност. Приемаш ли?
- Да, по дяволите, приемам! - отвърна Пънкаря.
- Запомни, имаш тридесет секунди да се изметеш оттук. Стоун,
когато слънцето изгрее, започва веселбата. На секундата.
- Какво беше това? - изкрещя нервно Пънкаря.
- Цитат от един поет, за когото не си учил в училище - отвърна
полицаят по мегафона. - Казва се Стоун. Стори ми се подходящ за
случая.
- Затваряй си плювалника,, ченге!
- Както кажеш.
- Млъкни!
Пънкаря беше изнервен. Мегафонът млъкна. Стоун се приготви да
действа, като не пропусна да отдаде дължимото уважение на
професионализма на колегите си. Знакът беше измислен хитро.
Снайперите дебнеха престъпника и шяха да открият огън в точно
определен момент. Стотни преди това Стоун трябваше да се опита
да се измъкне от хватката на Пънкаря, за да го лиши от защитна
преграда срещу куршумите на стрелците. Повторното блесване на
слънчевото зайче в очите му щеше да бъде знак за действие.
Можеше да наклони главата си наляво или да се опита да се
отскубне от хватката на Пънкаря. При първия вариант щеше да
открие само главата на престъпника, а при втория цялото тяло на
младежа щеше да представлява мишена за снайперистите.
Слънчевото зайче попадна в лявото му око. Беше време да действа.
На секундата.
Как трябва да постъпи Стоун ?
- да се опита да се отскубне от хватката на Пънкаря - отиди на 29.

- да си мръдне само главата наляво - отиди на 43.

36
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
Детектив Спешъл - 5, „Питон” - 6, картечен пистолет - 5, помпа - 4.

След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да продължиш
попълването на дневника.

37
Събери оценките на Стоун за бързина и атлетизъм и прибави
към тяхната сума шанс. Ако крайният резултат е по-голям от
16, отиди на 49. Ако е по-малък от 14, отиди на 46. Ако е 14, 15
или 16, отиди на 39.

38
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
„Детектив Спешъл” - 6, „Питон” - 5, картечен пистолет - 5, помпа 4. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да
продължиш попълването на дневника.

39
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 46. Ако е
нечетно (1,3 или 5), отиди на 49.

40
В таблицата „СТРЕЛБА” запиши следните четири оценки:
„Детектив Спешъл” - 5, „Питон” - 6, картечен пистолет - 4, помпа 5. След това се върни на „ПРАВИЛА ЗА ИГРА”, за да
продължиш попълването на дневника.

41
Стоун знаеше, че вторият удар ще реши изхода от двубоя. Той сви
дясната си ръка в юмрук и замахна към лицето на Пънкаря. Но
подцени врага си.
Опитът за удар беше отслабил хватката на лявата ръка. Със силно
дръпване Пънкаря успя да я свободи. Юмрукът на Стоун го намери

в брадата, но не успя да го просне. В следващия момент пистолетът
сочеше право между очите на полицая. Пънкаря натисна спусъка...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 7, за да продължиш играта.

42
Стоун замахна и с всичка сила заби черният си ботуш в лицето на
Пънкаря. Главата на жертвата се отметна рязко назад и се удари в
пода с глухо тупване. Пистолетът издрънча на мраморния под.
Първите полицаи нахлуха в магазина, привлечени от изстрелите.
Стоун веднага разпери ръце и ги вдигна нагоре. След това бавно се
обърна към тях.
- Аз съм добрият - обясни спокойно той. - А този боклук под мен
трябва да отиде на топло за дълго бреме.
Браво! Премини на 51.

43
Не искаше да рискува с рязко движение, защото така би могъл да
изплаши Пънкаря и сам да си изпроси куршум в слепоочието.
Стоун замижа, когато зайчето попадна в окото му и веднага
наклони главата си наляво. Последваха няколко изстрела.
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 50. Ако е
нечетно (1,3 или 5), отиди на 52.

44
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 28. Ако е
нечетно (1, 3 или 5), отиди на 54.

45
Стоун посегна да нанесе следващия удар, с който да сломи
съпротивата на противника си. Той замахна с лявото си коляно.

Решението му беше грешно. Левият крак беше поел тежестта на
тялото на инспектора и затова беше много по-трудно да се нанесе
удар с него, отколкйто с десния крак.
Но Стоун имаше тренирано тяло и успя да нанесе достатъчно силен
удар в слабините на противника. Пънкаря изпъшка и се преви.
Китката му остана извита нагоре, но въпреки болката, той не
изпусна пистолета.
Бягай на 9.

46
Стоун направи малка крачка напред, колкото да заблуди Пънкаря,
че се подчинява на заповедите му. След това се опита да го срьга с
лакът в ребрата.
Но младежът беше нащрек. Веднага щом усети, че жертвата му се
размърдва, той затегна хватката с лявата си ръка и притисна Стоун
надолу След това натисна спусъка...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 27, за да продължиш играта.

47
Лари небрежно отупа шлифера си от прахта и го огледа за повреди.
Нямаше нищо страшно - мръсен, но не и скъсан.
- Е, аз трябва да тръгвам - каза той.
- Не бързай толкова - спря го Калахан. - Камински те търси под
дърво и камък. Трябва бързо да отидеш при него.
- Нещо спешно?
- Не знам - уклончиво отвърна Калахан.
Стоун усети, че колегата му знае повече, отколкото показва, но не
искаше да го разпитва. Скоро Камински щеше да му разкаже
всичко.
Калахан нареди на една от патрулните коли да го хвърли до
управлението и двамата се разделиха.
Бягай на 55.

48
Стоун видя в създалата се ситуация идеален повод да освободи
обществото от още един боклук. Без да се колебае, той изстреля
всичките шест куршума в гърдите на Пънкаря.
Няколко седмици по-късно Лари Стоун получи едногодишна
присъда за неправомерно използване на служебното си оръжие.
Разбира се, той бе уволнен от полицията.
Е, това не е смърт, но много прилича. Във всеки случай не можеш
да продължиш играта като убиец. Затова си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 9, за да продължиш играта.

49
Стоун направи малка крачка напред, колкото да заблуди Пънкаря,
че се подчинява на заповедите му. След това той рязко изпъна
тялото си, изтегли дясната ръка напред, сви я и с ярост заби лакьта
си в ребрата на нападателя. Пънкаря изохка.
Стоун използва отслабването на хватката около гърлото си и с
ловко движение се измъкна от нея. След това се хвърли на земята.
Проехтяха няколко изстрела. Пънкаря се олюля. Пистолетът му
падна на земята. На гърдите на младежа се появиха четири малки
дупки, от които бликаше кръв. Петата, най-страшната, зееше на
челото му. Той залитна, отхвърлен от ударната сила на куршумите,
и падна по гръб с разперени ръце.
Инспектор Калахан, който ръководеше операцията, пръв дотича до
Стоун.
- Добре ли си? - попита той.
- Да - отвърна Лари, изправяйки се на крака. - Май и този път
оживях.
- Победителите не ги съдят, но трябва да ти кажа, че според мен
направи голяма глупост. Трябваше да изчакаш още няколко
секунди и всичко щеше да стане по-лесно. Рискът за теб щеше да е
много по-малък.
- Победителите не ги съдят - отсече Стоун. - Сам го каза, сега не се
отмятай.
Бягай на 47.

50
Стоун усети преминаващите на милиметри от лицето му куршуми.
Те явно попаднаха в целта, защото хватката на Пънкаря около
гърлото му отслабна, но в следващия миг пистолетът на младежа
изтрещя..
Това е смърт, както са н разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 27, за да продължиш играта.

51
- Цяло чудо беше, че точно вие се оказахте заложник на този
ненормалник - потупа го по гърба един от полицаите - Чудесна
работа, инспектор Стоун.
Нямаше нужда да се легитимира с полицейската си карта, повечето
от полицаите го познаваха поне на външен вид, а някои бяха
участвали в негови операции.
- Благодаря! - учтиво отвърна той и понечи да излезе от магазина.
- Има още нещо, инспекторе - спря го полицаят.
- Да?
- Камински ви вика спешно. Моля, заповядайте в колата. Имаме
заповед да ви откараме в управлението.
Отиди на 55.

52
Стоун усети преминаващите на милиметри от лицето му куршуми.
Те явно попаднаха в целта, защото хватката на Пънкаря около
гърлото му отслабна. Без забавяне, полицаят се отскубна от
хватката на похитителя си, хвърли се на земята и направи две
странични кълба По време на скока бе успял да извади малкия колт
и веднага го насочи към Пънкаря.
Нямаше нужда да стреля. Онзи беше прострелян в главата от три
куршума едновременно. Пистолетът падна на земята, а миг покъсно до него се строполи и притежателят му

Инспектор Калахан, който ръководеше операцията, пръв дотича до
Стоун.
- Добре ли си? - попита той.
- Да - отвърна Лари, изправяйки се бавно на крака. - Май и този път
оживях.
Бягай на 47.

53
С бърз и точен ритник Стоун изби пистолета от ранената ръка на
Пънкаря. Сега вече противникът му беше безопасен.
Първите полицаи нахлуха в магазина, привлечени от изстрелите.
Стоун веднага разпери ръце и ги вдигна нагоре. След това бавно се
обърна към тях.
- Аз съм добрият - обясни спокойно той. - А този боклук под мен
трябва да отиде на топло за дълго време.
Браво! Премини на 51.

54
Стоун видя как пистолетът на Пънкаря бавно се насочва към него.
- Ще стрелям! - извика той, надявайки се да възпре младежа.
Дулото на пистолета вече сочеше право към полицая. Беше въпрос
на бързина кой пръв ще натисне спусъка. Стоун се поколеба за
части от секундата. И тогава Пънкаря започна да стреля...
Това е смърт, както сам разбираш. Сега си избери едно от
качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН” и намали оценката му с
една точка. След това се върни на 9, да продължиш играта.

55
Докато пътуваше към Камински, Стоун премисли няколко вероятни
версии за тревогата. Нито една от тях не се оказа вярна.
Камински го посрещна със сурова учтивост и веднага премина към
съшината на въпроса

- Донован е мъртъв - каза той. - Не, не ме прекъсвай. И без това ми
е тежко да говоря.
- Как? - не се сдържа Стоун. - Кой? По дяволите, та ние с него се
разделихме най-много преди час!
- Бомба с часовников механизъм, която е била закрепена под
каросерията на джипа - обясни Камински. - Наши хора са на
местопроизшествието и разследването е в ход. Станало е преди помалко от час, а засега нямаме представа кой стои зад атентата.
- Кой ръководи разследването?
- Хартсън и Вонк от отдел „Убийства”.
- Добри са в началния етап - кимна Стоун. - Поне за огледа и
първите впечатления имам вяра в тях. Сигурно ли е, че бомбата е
била предназначена точно за него?
- А за кой друг? - учуди се Камински.

- Шефе, аз бях с Донован малко преди атентата. И ако не беше
станала историята с Пънкаря, щях да бъда в джипа по време на
взрива.
- Отървал си се на косъм. Сега трябва да ми разкажеш всичко, което
знаеш, за да сглобим още няколко парчета от мозайката.
Изясни се, че бомбата е била поставена в периода от петнадесет
минути, когато Донован е бил в „Закусвалнята на Кели”, а Стоун - в
магазина. Очевидно е била предназначена и за двамата инспектори,
а не само за Донован. Това затваряше кръга от заподозрени - общ
случай, общ враг. Трябваше да се търси някаква връзка между
Донован и Стоун - нещо, което да ги прави неудобни за някого.
- Сега трябва да си починеш - каза накрая Камински. - Имай вяра на
Хартсън и Вонк, те няма да пропуснат нищо при огледа. Дай си
малко почивка, поне няколко часа. Имам среща с двамата към
седем или осем. Тогава ще получа първия доклад и списък на
евентуалните заподозрени. Искаш ли да присъстваш на тази среща?
- Разбира се - кимна Стоун, - Прекалено нервен съм. Ще трябва да
се поотпусна.
- Каквото и да правиш, гледай към седем да си у вас - каза му
Камински на раздяла. - Ще ти позвъня, за да ти кажа кога ще дойдат
Вонк и Хартсън.
Стоун напусна кабинета на началника си и се замисли. Нямаше
голям избор. Можеше да си отиде у дома и да намери отдушник в
музиката. Другият вариант беше да потърси някой боклук, на
когото да си го изкара. Знаеше поне няколко заведения, които
гъмжаха от задници. А той обичаше да раздава ритници на когото
трябва. Може би Камински после щеше да смърди, но не много. А
по-вероятно беше изобщо да не направи проблем. Големият въпрос
беше кой ловува полицаи с бомби в Яфисо и всичко друго щеше да
остане за по-късно.
Къде трябва да отиде Стоун според теб, читателю?
- да се прибере у дома и да си пусне музика - отиди на 56.
- да нарита здравата някой боклук - отиди на 101.

56
В крайна сметка привлекателността на домашния уют се оказа
непреодолима за Стоун. След случая с Пънкаря не виждаше смисъл
да се впуска в нова битка толкова скоро. Освен това, в най-скоро
време трябваше да накаже хората, които бяха поставили бомбата в
джипа на Донован.
„Поколеба се пред вратата на апартамента. Ами ако и вътре имаше
заложена бомба? Съществуваха такива гнусотийки - пъхаш ключа в
ключалката и всичко хвръква във въздуха.
Не, реши Стоун. Разчитали са на джипа, а после едва ли са имали
време да го направят. Той смело пъхна ключа и го превъртя. Нищо.
Този път беше изтеглил щастлива карта.
Бутна вратата и влезе в апартамента. Свали шлифера, сложи
тъмните очила в, един от вътрешните му джобове и го хвърли на
дивана. След това отиде до колекцията от компактдискове. Беше
маниак на тема музика и притежаваше точно седемстотин двадесет
и шест диска. Повечето бяха в стил хард-рок и хеви метъл, но
имаше и много други - рок-енд;рол, класика, джаз...
Стоун прегледа дисковете си и избра четири, от които щеше да
подбере подходящия за случая. Слушаше му се нещо, което да не
бъде прекалено сантиментално, нито много тъжно. Всъщност,
помисли си той, може би нямаше да е грешка, ако оставеше
тишината да властва в апартамента за няколко часа.
Сега трябва да решиш какво да слуша Лари Стоун.
- албумът „SМАSН” на „ОFFSPRINGS” - отиди на 65.
- албумът „Apetite for destruction” на Gun’s Roses - отиди на 75.
- „Унгарски танци” на Йоханес Брамс - отиди на 79.
- „Златни блусове” на SCORPIONS - отиди на 84.
Ако прецениш, че моментът не е подходящ за слушане на
музика, отиди на 68.

57
В паузата между две парчета Стоун чу звънеца на входната врата.
Някой настояваше да му отворят. Започна следващото парче. Лари
се приближи до вратата. Звъненето не отслабваше. За миг прекъсна,

сигурно ръката на човека се беше уморила да натиска копчето.
След това продължи.
Кой ли можеше да е? Камински беше казал, че работа ше има едва
към седем, но може би нещо се беше променило. Но не, повероятно беше отвън да стои някой съсед, който да недоволства от
шума.
Искаш ли Стоун да отвори вратата?
- не - отиди на 66.
- да - отиди на 74.

58
Стоун избра най-лесния вариант, защото дистанционното
управление на уредбата беше на половин метър от ръката му. Той
усили звука и Брамс загърмя из хола. Шумът от чукането се изгуби.
Лари прецени ефекта. Не беше кой знае колко добре. Брамс сигурно
не беше предвидил, че произведенията му ще се използват като
ответен звуков щит, защото унгарските танци определено звучаха
кофти при това ниво на звука.
В паузата между два танца Стоун се ослуша. Не се чуваше шум от
чукане. Вместо това на вратата започна да се звъни, силно и
продължително. Някой беше забравил да си махне пръста от
звънеца.
Искаш ли Стоун да отвори вратата?
- да - отиди на 69.
- не - отиди на 77.

59
Стоун не беше от хората, които са свикнали другите да се отнасят
пренебрежително към тях. Той бързо направи крачка напред и спря
затръшването на вратата. След това напрегна мускулите си и
блъсна вратата с две ръце. Съседът не очакваше съпротива и остана
изненадан от действията на инспектора.
Лари нахлу в апартамента му, хвана презрамките на потника му и
го засили към стената. Чу се глух удар, когато гърбът на мъжа се
срещна с твърдата стена.

- Никой не може да ми говори така! - изкрещя Стоун в лицето му. Спираш работа с проклетия чук и пазиш тишина или ще те пратя
директно в болница, разбра ли?
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 62. Ако е нечетно,
отиди на 71.

60
Не беше лесно да преглътне думата „глупак”, но Стоун успя да се
удържи да не отвърне с удар. Помълча няколко секунди. Мъчеше се
да премисли трезво ситуацията. Беше ядосан, а понякога ставаше
неконтролируем в гнева си.
- Добре - съгласи се накрая той. - Ще я намаля. Само се успокойте.
Затвори вратата преди онзи да е успял да каже нешо. След това
намали музиката дотолкова, че да не пречи на околните.
Но избягването на скандала не му донесе нужното успокоение.
Мразеше да отстъпва. Още повече да отстъпва пред някакъв
застаряващ глупак, който се мисли за патриарха на входа. Но
нямаше начин.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 100.

61
Стоун понечи да се надигне от дивана, но се спря. Нямаше смисъл
да се разправя. Човекът сигурно си имаше работа и щеше да
настоява, че е в правото си да я довърши. Скандалът щеше да
донесе само нови ядове.
Шумът от чукането продължи още половин час, през който Стоун
изпи две хапчета срещу главоболие, затрупа главата си с три
възглавници и с мъка се удържа да не нахлуе с взлом в дома на своя
съсед. Накрая всичко утихна. Най-сетне настъпи тишина и Лари се
опита да ѝ се наслади.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 100.

62
Но съседът явно не си беше взел поука. Той все още бе под
впечатлението, че е физически по-силен и че просто се е оставил да
бъде изненадан. Стоун видя яростно пламъче в очите му и в
следващия миг мъжът атакува.
Ударът беше елементарен, един от онези тупаници, които мъжете
си разменят в кръчмарските побоища. Никакъв финес, нито
бързина. Стоун с лекота се гмурна под ръката на противника си и с
всичка сила заби юмрука си в стомаха му. Онзи изпъшка и се хвана
с две ръце за болното място.
Това беше голяма грешка! С два точни удара в лицето Стоун
разкървави лицето му. След това го блъсна силно с крак в гърдите и
противникът му падна по гръб на пода в хола. Лари го последва. От
прага на холната врата видя чука и се насочи към него. Взе го и
погледна към съседа си, който лежеше сгърчен на пода и го
гледаше страхливо.
- Това няма да ти трябва днес - каза му Лари. - После ще мина да ти
го оставя пред вратата.
Без повече приказки Стоун се върна в апартамента си. Не
изпитваше угризения. Онзи си го беше изпросил.
Бягай на 100.

63
- Няма да стане - отвърна мъжът. - Трябва да си свърша работата
днес. Определил съм си този ден отпреди седмица. Но вие трябва да
спрете проклетата музика.
Сега Стоун има точно три избора:
- да заговори още по-предизвикателно - отиди на 86.
- да реши спора с физическа сипа - отиди на 90.
- да се примири и да намали музиката, а после да изтърпи
докато съседът му си свърши работата - премини на 91.

64
Стоун отвори рязко вратата и застана лице в лице със съседа от
горния етаж. Човекът минаваше петдесетте, с къса къдрава коса
отстрани и плешиво теме. Дънките му бяха съвсем протрити на
коленете, а по потника личаха безброй малки дупки от фасове.
Беше обут в домашни чехли и изглеждаше нервен.
- Какво искаш? - попита го Стоун.
- Пречи ми шума - отвърна съседът. - Искам да намалите
проклетата уредба, защото ми лази по нервите.
Той беше с една глава по-висок от Стоун и доста по-едър от него.
Но тялото му беше отпуснато – повече тлъстини, отколкото
мускули. Типичен застаряващ досадник.
- Виж какво... - опита се да му обясни положението Лари, но онзи
не искаше да слуша.
- Няма какво да гледам - прекъсна го съседът. - Спрете я, защото
иначе ще стане лошо.
Сигурно външното превъзходство във физиката му беше дало сили
и увереност да заплашва, но Стоун изобщо не се страхуваше от
него. Беше преглъщал много по-корави залъци от него. Ако се
стигнеше до бой, би могъл да го размаже стига да иска.
Ако решиш, че е по-добре Стоун да намали музиката, за да
избегне скандала, отиди на 81. В противен случай отиди на 73.

65
След кратко колебание Стоун избра OFFSPRINGS, може би защото
това беше един от новите му дискове и го беше слушал само
няколко пъти. Прескочи първото парче, където гласът на вокала го
дразнеше, след това увеличи звука, за да не чува нищо друго освен
музиката, и се унесе в темпото на групата.
Бяха жестока банда. Млада, агресивна, пълна с енергия. Пееха за
свобода и чест, за удоволствието да стреляш по задници класическите теми на рока. Не товареха слушателя си с излишни
проблеми. И бяха добри музиканти, макар на моменти да звучаха
познато. Например, имаше едно китарно влизане, което си беше на
МЕТАLIСА и само OFFSPRINGS знаеха как е попаднало в техния
албум. Обаче, това нямаше значение за Лари.

След първите две парчета започна да се отпуска. Наля си уиски в
една водна чаша, като я запълни до половината. След това извади
другия си револвер - колт модел „Питон”, който беше почти два
пъти по-дълъг от малкия „Детектив Спешъл”. Стоун го харесваше,
защото дългата цев правеше стрелбата по-точна, а и външният му
вид беше ефектен. Изглеждаше като благородник сред останалите
револвери, да не говорим за пистолетите.
Бягай на 57.

66
Да върви по дяволите, който и да е, отсече Стоун. Беше му писнало
да се разправя със съседите си. Той рядко слушаше музика толкова
високо и никога не го правеше през нощта или рано сутрин. Освен
това, сега имаше причина.
Ще позвъни, ще позвъни и ще се откаже, реши Лари. Точно сега не
искаше да се разправя с тъпанари. Току виж пак избухнал и
направил някоя глупост.
Посочи едно число. Ако е от 1 до 4, отиди на 80. Ако е 5 или 6.
отиди на 93.

67
Съседът се сепна от промяната на тона и загледа Стоун с отворена
уста. Трябваше му поне минута, за да осъзнае, че пред него стои
един побеснял човек.
- Спокойно - промълви плахо той. - Спокойно де. Не искам
скандали. Само помолих...
- Чупка! - прекъсна го Стоун. - Бързо!
Съседът направи две крачки заднешком и изчездна нагоре по
стълбите. Стоун затвори вратата и продължи да слуша музика.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 100.

68
Дълго се колеба кой от четирите диска да избере и накрая реши да
пренебрегне всичките. Беше разгневен и податлив на влияние.
Музиката можеше да го изнерви, а точно сега не искаше да се
ядосва. Реши, че му трябва малко тишина, за да може да се отпусне
и да помисли. Някой се опитваше да го убие и сигурно нямаше да
се спре пред нищо. Не беше успял при първия си опит, но щеше да
опита пак, и пак, и пак - докато сполучеше. Или докато Стоун не го
откриеше.
Лари се изтегна на дивана, подложи шлифера под главата си, за да
му е по-удобно. Телефонът беше на масата, така че щеше да го
събуди, ако случайно заспеше до седем. Инспекторът притвори очи
и реши да се отпусне, да изпразни мозъка си от всички мисли и да
го остави да се рее в безтегловност поне за няколко минути.
Нуждаеше се от почивка.
Силен шум го изтръгна от унеса. Съседът от горния етаж беше
избрал точно този момент, за да забие някой и друг пирон. Шумът
от чука продължи няколко минути, после спря. Стоун реши, че му
се е разминало, но не беше така. След няколко минути чукането
започна отново. Какво ли правеше онзи горе? Човек можеше да си
помисли, че се намира под ковачница.
От шума Стоун получи леко главоболие и се изнерви. Не можеше
ли да получи поне малко тишина? Явно не. Какъв свят, по
дяволите! Трябваше да се направи нещо и то бързо.
Отбележи една точка „гняв”.
Шумът е прекалено силен, за да бъде заглушен от Брамс, но
OFFSPRINGS или GUN’S ROSES биха могли да се справят.
Ако решиш да пуснеш OFFSPRINGS, отиди на 65. В случай че
предпочетеш GUN’S ROSES, мини на 75.
Друг вариант е да пратиш Стоун да се качи горе и да вдигне
скандал на съседа си. Ако това е изборът ти, бягай на 82.
Има и още един, последен вариант. Той е най-простия - да не се
прави нищо, да се изчака съседът да си свърши работата и да
престане да чука. Спреш ли се на този вариант, трябва да
преминеш на 61.

69
На Стоун му кипна. Той скочи бързо от дивана и с решителни
стъпки се отправи към вратата. Нямаше да позволи на някакъв
нахалник да му трови почивката.
Бягай на 70.

70
Стоун отвори рязко вратата и застана лице в лице със съседа от
горния етаж. Човекът минаваше петдесетте, с къса къдрава коса
отстрани и плешиво теме. Дънките му бяха съвсем протрити на
коленете, а по потника личаха безброй малки дупки от фасове.
Беше обут в домашни чехли и изглеждаше нервен.
- Какво искаш? - попита го Стоун с най-резкия тон, на който беше
способен.
- Пречи ми шума - отвърна съседът. - Искам да намалите
проклетата уредба, защото ми лази по нервите.
Той беше с една глава по-висок от Стоун и доста по-едър от него.
Но тялото му беше отпуснато - повече тлъстини, отколкото
мускули. Типичен застаряващ досадник.
- Ще я намаля друг път - тросна се Стоун. - Ти кога ще спреш да
млатиш с чука?
- Не ми говорете на ти!
- Защо, да не си Елвис Пресли, че да ти викам „Ваше Величество”?
Никак не ми приличаш на крал.
- Не ми харесва тона ви - намръщи се мъжът.
Какво трябва да направи Стоун в тази ситуация?
- да се опита да разреши спора с мир - отиди на 83.
- да заговори още по-предизвикателно - отиди на 86.
- да реши спора с физическа сила - отиди на 90.
- да се примири и да намали музиката, а после да изтърпи
докато съседът му си свърши работата - премини на 91.

71
- Чакай! - съседът умолително протегна ръка напред, за да се
предпази. - Моля те, не ме удряй!

- Къде е чука?
Мъжът му посочи хола с поглед. Стоун намери инструмента, взе го
и се обърна към съседа си.
- Това няма да ти трябва днес - каза му Лари. - Утре ще мина да ти
го оставя пред вратата.
Онзи се насили да кимне в знак на съгласие, но не се получи
особено добре, защото целият трепереше. Без повече приказки
Стоун се върна в апартамента си.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 100.

72
Стоун понечи да се надигне от дивана, но се спря. Нямаше смисъл
да се разправя. Човекът сигурно си имаше работа и щеше да
настоява, че е в правото си да я довърши. Скандалът щеше да
донесе само нови ядове.
Хрумна му да увеличи музиката. Но Брамс не беше подходящ за
целта, а не му се искаше да става, за да избере друг диск.
Шумът от чукането продължи още половин час, през който Стоун
изпи две хапчета срещу главоболие, затрупа главата си с три
възглавници и с мъка се удържа да не нахлуе с взлом в дома на своя
съсед. Накрая всичко утихна. Най-сетне унгарските танци на Брамс
отново станаха господари на ефира и Лари се опита да им се
наслади.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 100.

73
- Нека да не се караме - търпеливо рече Стоун. - Няма да намаля
музиката, но не защото го правя напук, а защото точно сега имам
нужда от нея. Моля те да ме разбереш. Не го правя често, така че
сигурно можеш да изтърпиш малко шум за няколко часа.
- Не ми говорете на ти - прекъсна го съседът. - Дразните ме, а в
такива случаи ставам лош.
- Защо трябва да се караме за глупости?
- Защото си имам работа с глупак. Намали проклетата си уредба и с
това ще сметна проблема за приключен.

Всяка отстъпка на Стоун правеше нахалника по-нагъл и уверен в
превъзходството си. Така повече не биваше да продължава.
Какво трябва да направи Стоун?
- да се примири и да намали музиката - премини на 60.
- да налети на бой — отиди на 85.
- да смени тона и да стане по-агресивен - бягай на 94.

74
Стоун не търсеше разправии, но и не се страхуваше от тях. По
всяка вероятност предстоеше скандал заради шумната музика и той
бе готов да се включи. Лари остави револвера и чашата на
масичката в хола и тръгна към вратата с кръвнишки поглед.
Бягай на 64.

75
След кратко колебание Стоун избра GUN’S ROSES. Харесваше ги.
Всъщност, смяташе ги за гениални. Притежаваше всичките им
албуми и ги беше слушал по няколкостотин пъти.
Обикновено програмираше реда на песните, защото някои от
любимите му парчета се намираха в средата на диска, а той искаше
да ги чуе първи. Но сега не постъпи така. Просто вкара диска в
уредбата и натисна бутона „р1ау”. И, разбира се, увеличи звука, за
да не чува нищо друго освен музиката.
Албумът започваше с „Welcome to the jungle”. Бяха адски прави,
Яфисо беше една голяма стоманобетонна джунгла. Може би във
ваните не плаваха крокодили, но за сметка на това имаше хищници,
които ловяха своите жертви като слагаха бомби под джиповете им.
Не беше ясно кое от двете е по-опасно.
Лари си наля уиски в една водна чаша, като я запълни до
половината. След това извади другия си револвер - колт модел
„Питон”, който беше почти два пъти по-дълъг от малкия „Детектив
Спешъл”. Стоун го харесваше, защото дългата цев правеше
стрелбата по-точна, а и външният му вид беше ефектен.
Изглеждаше като благородник сред останалите револвери, да не
говорим за пистолетите.

Песента за джунглата свърши. Започна втората и в нея Аксел Роуз
пееше:
It’s so easy, easy
When everybody’s tryin’ to please me
So easy
But nothin’ seems to please me
И вместо да се успокои, Стоун се изнерви. Аксел пееше за
проблемите, които го мъчеха. За проблемите, от които той се
опитваше да избяга поне за няколко часа. Май не беше избрал
точната музика за момента.
Отбележи две точки „гняв” и бягай на 57.

76
Съседът се сепна от промяната на тона и загледа Стоун с отворена
уста. Трябваше, му поне минута, за да осъзнае, че пред него стои
един побеснял човек. Но това не го вразуми. Смяташе се за
достатъчно силен да се справи с някакъв си младок.
Съседът направи крачка напред и замахна. В удара му нямаше
финес. Беше един от онези тупаници, които мъжете си разменят
при масовите побоиша по баровете. Срещу Стоун такива не
минаваха.
Инспекторът се гмурна под ръката на противника си и с всичка
сила заби юмрука си в стомаха му. Онзи се преви, явно не беше
свикнал да получава удари. Без да се бави, Стоун го хвана за
презрамките на потника, дръпна го към себе си и заби коляно в
слабините му. След това го блъсна назад. Можеше вече да спре, но
гневът го тласна към още един, последен удар. Той направи красив
скок и заби петата на десния си крак в лицето на противника си.
Ударът попадна в носа на жертвата и лицето на съседа се обля в
кръв. Той се строполи на земята, покри лицето си с ръце и започна
да стене.
Стоун затвори вратата. Не изпитваше угризения. Онзи си го беше
изпросил.
Бягай на 100.

77
Да върви по дяволите, който и да е, отсече Стоун. Беше му писнало
да се разправя със съседите си. Той рядко слушаше музика толкова
високо и никога не го правеше през нощта или рано сутрин. Освен
това, сега имаше причина. Да ходят да вдигат скандал на онзи с
чука.
Ще позвъни, ще позвъни и ще се откаже, реши Лари. Точно сега не
искаше да се разправя с тъпанари. Току виж пак избухнал и
направил някоя глупост.
Посочи едно число. Ако е от 1 до 4, отиди на 78. Ако е 5 или 6,
отиди на 88.

78
Но човекът не се отказа да звъни и след няколко минути на Стоун
му кипна. Той скочи бързо от дивана и с решителни стъпки се
отправи към вратата. Нямаше да позволи на някакъв нахалник да
му трови почивката.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 70.

79
След кратко колебание Стоун се довери на класиката. Беше чел в
един научнофантастичен разказ, че тази музика влияе на
подсъзнанието на човека и действа успокояващо. Може би Брамс
щеше да се окаже нужното лекарство за изопнатите му нерви.
Дискът съдържаше двадесет и едно парчета. Или унгарците бяха
големи танцьори, или за Брамс понятието „унгарски танц” беше
прекалено разтегливо.
Лари се изтегна на дивана и подложи шлифера под главата си, за да
му е по-удобно. Телефонът беше на масата, така че щеше да го
събуди, ако случайно заспеше до седем. Музиката не беше силна, за
да го заглуши. Инспекторът притвори очи и реши да се отпусне, да
изпразни мозъка си от всички мисли и да го остави да се наслади на
музиката поне за няколко минути. Нуждаеше се от почивка.
Чукането започна по средата на втория танц. Беше силно и
равномерно, сякаш някой забиваше пирони право в главата на
Стоун. Идваше от апартамента на горния етаж точно над
апартамента на Лари. Шумът от чука продължи няколко минути,
после спря. Стоун реши, че му се е разминало, но не беше така.
След няколко минути чукането започна отново. Какво ли правеше
онзи горе? Човек можеше да си помисли, че се намира под
ковачница.
От шума Стоун получи леко главоболие и се изнерви. Не можеше
ли да получи поне малко скпокойствие? Явно не. Какъв свят, по
дяволите! Трябваше да се направи нещо и то бързо.
Отбележи две точки „гняв”.
Най-лесно е Стоун да увеличи музиката, за да заглуши чукането.
Ако това решение ти харесва, тини на 58.

Друг вариант е да пратиш Стоун да се качи горе и да вдигне
скандал на съседа си. Ако това е изборът ти, бягай на 82.
Има и още един, последен вариант. Той е най-мързеливия - да не се
прави нищо, да се изчака съседът да си свърши работата и да
престане да чука. Спреш ли се на този вариант, трябва да
преминеш на 72.

80
Човекът на вратата се оказа с железни нерви. Той продължи да
натиска звънеца, но едновременно с това започна да удря с другата
ръка по вратата. Накрая нервите на Стоун не издържаха. Той остави
револвера и чашата на масичката в хола и тръгна към вратата с
кръвнишки поглед.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 64.

81
Стоун помълча няколко секунди. Искаше му се да се нахвърли
върху нахалника и да смачка наглата му мутра. Сигурно в друг
случай би постъпил така, но сега се уплаши. Гневът му бе започнал
да става неконтролируем. Ако сега се сбиеше с човека, може би
нямаше да може да се удържи да не го вкара в болница с тежки
травми. А това щеше да бъде грешка, още една черна точка.
- Добре - съгласи се накрая той. - Ще я намаля. Само се успокойте.
Затвори вратата преди онзи да е успял да каже нещо. След това
намали музиката дотолкова, че да не пречи на околните.
Но избягването на скандала не му донесе нужното успокоение.
Мразеше да отстъпва. Още повече да отстъпва пред някакъв
застаряващ глупак, който се мисли за патриарха на входа.
Отбележи две точки „гняв” и бягай на 100.

82
Стоун нервно скочи от дивана. Искаше спокойствие и беше решен
на всичко, за да го получи. На някакъв глупак му се е приискало да
размахва чука. Добре, но не точно сега. Защото Лари Стоун има
нужда от почивка.
Той хукна по стълбите, като вземаше по три-четири наведнъж.
Стигна до площадката на горния етаж без да се задъха. Застана
пред вратата и решително натисна копчето на звънеца.
След минута вратата се отвори и на прага застана около
петдесетгодишен мъж с къса къдрава коса отстрани и плешиво
теме. Дънките му бяха съвсем протрити на коленете, а по потника
личаха безброй малки дупки от фасове. Беше обут в домашни чехли
и изглеждаше нервен.
- К'во става бе? - измуча сърдито той. - Къде е пожара?
Мъжът беше с една глава по-висок от Стоун и малко по-широк в
раменете от инспектора, но тлъстините при него бяха значително
повече от мускулите. Лари веднага го оцени като лесен противник
при евентуална схватка.
- Шумът от вашия чук ми пречи - обясни вежливо Стоун. - Имах
тежък ден в службата и се надявах да си почина малко. Но това е
невъзможно, докато работите. Затова дойдох да ви помоля да

отложите работата си за друг ден. Или поне за след час. Наистина
иуам нужда от почивка.
Мъжът също беше направил преценка на съотношението на силите,
но явно тя се различаваше от преценката на Стоун.
- Разкарай се! - каза той. - Мога да си чукам, когато си искам. Да не
е забранено?
- Знам, че не е забранено - обясни Лари. - Затова дойдох да ви
помоля.
Но мъжът не искаше да го слуша.
- Разкарай се! - повтори той и посегна да затвори вратата.
Агресивното решение е Стоун да спре затварянето на вратата с
крак и да приложи сила - преминаваш на 59. Мирното разрешение
е полицаят да изгледа с примирение затварянето на вратата и да
остави съседа да си свърши работата - отиваш на 97.

83
- Нека да не бъдем толкова агресивни - търпеливо каза Стоун. Може би и двамата сме излишно нервни. Имах проблеми в
службата и се надявах да си почина, като се прибера у дома. Но
вашият чук ми отрови здравето и трябваше да го заглуша с нещо.
Какво ще кажете аз да спра музиката, а вие да престанете да
работите с чука?
Мъжът се замисли.
Посочи едно число. Ако е от 1 до 4, отиди на 89. Ако е 5 или 6,
премини на 63.

84
Пусна диска на SCORPIONS с надеждата блусовете им да го
отпуснат. Но остана излъган. Имаше прекалено много интимни
признания в тези песни, прекалено много страдание и пресилен
романтизъм. Разбита любов, несподелена любов, отхвърлена
любов, щастлива любов, младежка любов, международна любов тези момчета бяха неукротими романтици. И, честно казано, доста
сладникави, макар Стоун да признаваше, че блусовете им са
страхотни.

Но не и за този момент, не и когато един от приятелите му е бил
взривен само преди няколко часа, а той самият е отървал кожата на
косъм, само защото преди това някакъв психопат се е опитал да го
застреля. В такъв момент човек не иска да слуша за любов, поне
Стоун не искаше. Той извади диска от уредбата и го върна на
мястото му.
Отбележи две точки „гняв”. След това се върни на 56 и
направи нов избор.

85
Стоун кипна. Преживяваше тежък момент и не беше настроен да се
съобразява с глупостта на хората. Той пристъпи бързо към съседа
си, хвана го здраво за презрамките на потника му и го блъсна към
стената.
Онзи не беше очаквал такава реакция, нито беше подготвен за
бързината на Лари. Всичко беше станало толкова бързо, а и гърбът
му се беше ударил лошо в стената.
- Не ме карай да изпускам нервите си - предупреди го Стоун. - Не
искам да ти правя нищо лошо, но чувствам, че бих могъл да те
убия. Затова по-добре се разкарай и то бързо!
Посочи едно число. Ако е от 1 до 4, премини на 96. Ако е 5 или
6, отиди на 99.

86
- Писна ми да се разправям с теб - отсече Стоун, когато видя, че
няма да се разбере със събеседника си. - Разкарай се!
- Много си оперен, малкия - войнствено се разкърши мъжът.
- Ще те смеля преди да разбереш какво става - процеди Лари. - Ти
си голям чувал, пълен с тлъстини. По-добре не си търси белята.
В гласа на Стоун ясно се долавяха заплашителни нотки. Опитен
човек би могъл да разбере, че полицаят не се хвали, нито се опитва
да сплаши противника си. Такъв човек би се постарал да изчезне от
погледа на Стоун и да не му се мярка дълго време пред очите.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 95. Ако е нечетно,
отиди на 98.

87
Ако мъжът му беше дал дори най-малък повод, Стоун щеше да си
изкара яда върху него. Но той се оказа разумен.
- С-спо-покойно - изпелтечи съседът. - М-моля ви, н-не ме удряйте!
Беше на границата да се разциври. От предишната му
предизвикателност не беше останала и следа. На Лари дори му
дожаля от тази жалка картина.
- Чупка! - процеди властно Стоун. - Бързо! И ако чуя някакъв шум
от твоя апартамент, лично ще дойда да те изкормя. Разбра ли?
Мъжът припряно закима.
- Бягай тогава!
Съседът направи две крачки заднешком и изчезна нагоре по
стълбите. Стоун затвори вратата и продължи да слуша музика.
Бягай на 100.

88
Оказа се абсолютно прав. Поредният унгарски танц свърши и в
пауза между парчетата не чу звънеца. На онзи явно му беше
омръзнало да досажда. Стоун продължи да слуша музиката и скоро
забрави за нахалника.
Бягай на 100.

89
- Съгласен съм - рече най-накрая мъжът. - Съседи сме, все пак. Не е
хубаво да се караме.
- Радвам се да го чуя - усмихна се Стоун. - Днес вече имах една
разправия в квартала. Не ми се иска да продължавам в същия дух.
- А, да не сте онзи, който стреля по отвратителното хлапе отсреща?
- Същият!
- Тогава мога само да ви поздравя. И, разбира се, не бих искал да се
карам точно с вас. Приятен ден!
- И на теб - пожела му Стоун и затвори вратата. Ето че проблемите
можеха да се уреждат и по тих начин. Но това ставаше рядко.
Бягай на 100.

90
Стоун кипна. Той винаги имаше проблеми със сдържането на
нервите, а събитията от този ден ги бяха изострили допълнително.
Изобщо не беше в настроение да слуша дрънканиците на някакъв
застаряващ досадник. Беше се опитал да се разбере човешки със
съседа си и не успя. Сега идваше ред на по-драстичните мерки.
Лари пристъпи бързо към съседа си, хвана го здраво за презрамките
на потника му и го блъсна към стената. Онзи не беше очаквал
такава реакция, нито беше подготвен за бързината на Лари. Всичко
беше станало толкова бързо, а и гърбът му се беше ударил лошо в
стената.
- Не ме карай да показвам колко лош мога да бъда! - предупреди го
полицаят, който едва сдържаше гнева си.
Посочи едно число. Ако е от 1 до 4, отиди на 87. Ако е 5 или 6,
премини на 92.

91
Стоун въздъхна дълбоко. Не му харесваше този разговор, костваше
му много усилия да се удържа. Животното в него искаше да се
нахвърли върху мъжа и да го размаже от бой. А не биваше.
Камински щеше да се ядоса.
- Добре - каза примирено той. - Ще намаля музиката.
Затвори вратата преди онзи да е успял да каже нещо. След това
намали музиката дотолкова, че да не пречи на съседите. Но
избягването на скандала не му донесе нужното успокоение.
Мразеше да отстъпва. Още повече да отстъпва пред някакъв
застаряващ глупак, който се мисли за патриарха на входа.
Чукът отново вдигаше шум, може би дори повече от преди. Нищо
не беше в състояние да го заглуши. Мъчението продължи повече от
половин час, след което Стоун трябваше да изпие две хапчета
срещу главоболие.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 100.

92
Съседът се нуждаеше от малко време, за да осъзнае, че пред него
стои един побеснял човек. Но това не го вразуми. Смяташе се за
достатъчно силен да се справи с някакъв си младок.
Той направи крачка напред и замахна. В удара му нямаше финес.
Беше един от онези тупаници, които мъжете си разменят при
масовите побоища по баровете. Срещу Лари такива не минаваха.
Стоун блокира удара на мъжа и с рязко движение изстреля крака си
към стомаха му. Съседът се преви от болка. С още два ритника
полицаят го свали на земята. Инспекторът коленичи до жертвата си
и стисна гърлото му с една ръка. Мъжът захленчи.
- Сега ще те пусна - обясни му Стоун, сляп за болката, която
причиняваше. - Искам да се ометеш по най-бързия начин. И ако чуя
някакъв шум от твоя апартамент, лично ще дойда да те изкормя.
Разбра ли?
Мъжът припряно закима.
- Бягай тогава!
Той бавно се изправи и със залитания се заизкачва по стълбите.
Стоун въздъхна след него и бавно се прибра в апартамента си.
Почувства се отпуснат след избухването си. Беше изкарал поне
малка част от гнева си върху някого и сега му беше по-добре.
Бягай на 100.

93
Оказа се абсолютно прав. И през следващата пауза между парчетата
чу звънеца. Поколеба се дали да не отвори, може би наистина беше
нещо важно. Но когато парчето свърши, онзи си беше отишъл.
Стоун продължи да слуша музиката и скоро забрави за нахалника.
Бягай на 100.

94
Стоун можеше да понесе много, но обида като „глупак” излизаше
от рамките на добрия тон.

- Още една подобна дума и ще ти счупя плешивата глава - процеди
той. - А сега се разкарай преди да съм се ядосал истински. И ако
още веднъж дойдеш да ми правиш забележки, ще лежиш в болница,
предупреждавам те. Махай се!
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 67. Ако е нечетно,
премини на 76.

95
Мъжът усети вътрешната решителност на Стоун и неволно отстъпи
крачка назад. Нещо в погледа на полицая го караше да изпитва
страх.
- Спокойно - промълви той. - Ние сме културни хора.
- Така те искам - насърчи го Лари. - Сега ще се прибереш вкъщи, ще
прибереш чука и поне три часа няма да се сещаш за него. Хайде!
Съседът бързо изчезна нагоре по стъпалата. Стоун въздъхна след
него и бавно затвори вратата. С голямо усилие беше потиснал
желанието си да се нахвърли върху мъжа. Може би беше за добро,
но от това стана малко нервен.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 100.

96
Съседът се сепна от избухването на Стоун и го зяпна с отворена
уста. Трябваше му поне минута, за да осъзнае, че пред него стои
един побеснял човек. Силата, която го беше запратила към стената,
му направи впечатление. Той разбра, че е време да се омита.
- Спокойно - промълви плахо той. - Спокойно де. Не искам
скандали. Само помолих...
- Чупка! - прекъсна го Стоун. - Бързо!
Съседът направи две крачки заднешком и изчезна нагоре по
стълбите. Стоун затвори вратата и продължи да слуша музика.
Бягай на 100.

97
Сърбяха го ръцете да спре затварянето на вратата и да се нахвърли
върху съседа си. За сетен път почувства нужда да си изкара яда

върху някого и мъжът насреща изглеждаше особено подходящ за
случая.
Все пак Стоун успя да овладее нервите си. Той изчака вратата да
хлопне под носа му и бавно се прибра в апартамента си. Чукът
отново вдигаше шум, може би дори повече от преди. Нищо не беше
в състояние да го заглуши. Мъчението продължи повече от половин
час, след което Стоун трябваше да изпие две хапчета срещу
главоболие.
Отбележи четири точки „гняв” и бягай на 100.

98
Но мъжът нямаше очи за промяната в държанието на Стоун. Не
можеше да разбере, че се намира пред хищник, който всеки момент
може да го връхлети.
- Я по-кротко, че аз мога и да удрям - закани се мъжът. - Няма
много-много да се церемоня с хлапак като...
Не можа да довърши заплахата си. Стоун се хвърли към него и го
блъсна с коляно в гърдите. Мъжът залитна и падна по гръб. Лари се
озова до него. Срита го два пъти в ребрата и онзи се сгърчи от
болка. От войнствеността му не беше останала и следа.
Стоун коленичи до жертвата си и стисна гърлото му с една ръка.
Мъжът захленчи.
- Сега ще те пусна - обясни му Стоун, сляп за болката, която
причиняваше. - Искам да се ометеш по най-бързия начин. И ако чуя
някакъв шум от твоя апартамент, лично ще дойда да те изкормя.
Разбра ли?
Мъжът припряно закима.
- Бягай тогава!
Той бавно се изправи и със залитания се заизкачва по стълбите.
Стоун въздъхна след него и бавно се прибра в апартамента си.
Почувства се отпуснат след избухването си. Беше изкарал поне
малка част от гнева си върху някого и сега му беше по-добре.
Бягай на 100.

99
Съседът се сепна от избухването на Стоун и го зяпна с отворена
уста. Трябваше му поне минута, за да осъзнае, че пред него стои
един побеснял човек. Но това не го вразуми. Смяташе се за
достатъчно силен да се справи с някакъв си младок.
Той направи крачка напред и замахна. В удара му нямаше финес.
Беше един от онези тупаници, които мъжете си разменят при
масовите побоища по баровете. Срещу Стоун такива не минаваха.
Инспекторът се гмурна под ръката на противника си и с всичка
сила заби юмрука си в стомаха му. Онзи се преви, явно не беше
свикнал да получава удари. Без да се бави, Стоун го хвана за
презрамките на потника, дръпна го към себе си и заби коляно в
слабините му. След това го блъсна назад. Можеше вече да спре, но
гневът го тласна към още един, последен удар. Той направи красив
скок и заби петата на десния си крак в лицето на противника си.
Ударът попадна в носа на жертвата и лицето на съседа се обля в
кръв. Той се строполи на земята, покри лицето си с ръце и започна
да стене.
Стоун затвори вратата. Не изпитваше угризения. Онзи си го беше
изпросил.
Бягай на 100.

100
Телефонът иззвъня точно в седем. Стоун тъкмо бе успял да задрема
и шумът го стресна. Той вдигна слушалката.
- Лари, ти ли си? - прозвуча отсреща гласът на Камински.
- Сто процента - отвърна Стоун. - Какви са новините?
- Новините не са за по телефона, Лари. Би трябвало да го знаеш упрекна го Камински. - Искам те в кабинета си до половин час. Ще
пратя кола да те вземе.
- Дадено - каза Лари, но шефът му вече беше затворил.
Бягай на 157.

101
След кратък размисъл Лари Стоун се насочи към „Палмите” непретенциозно заведение, което най-неочаквано за собствениците

му беше станало любимо място за убиване на бремето на богаташки
синчета.
Инспекторът мразеше богаташките синчета. Можехте да познае
един такъв само по погледа му, по излъчването. Бяха хора, които не
бяха свикнали да се борят, за да постигнат нещо. Каквото и да
поискаха, имаха татковци с дебели портфейли, които им го
сервираха на тепсия. Някой би ги нарекъл цветя в саксии. Стоун
предпочиташе да използва думата „лекета”.
Точно в този момент му се прииска да нарита здравата някое
„леке”. Ей така, за спорта. Да го предизвика, да го разпени и след
това да му счупи главата - такава беше изпитаната рецепта за
оправяне на нерви на Лари Стоун.
Премини на 103.

102
Възможността да обмени няколко думи с красивата кукла пред него
беше изкушаваща, но все пак момичето не беше чак толкова
красиво, че да накара Стоун да забрави защо е дошъл в „Палмите”.
Интересуваше го мъжът и затова той се обърна към него.
- Кофти - каза му той, - но ще се наложи да ти взема гаджето за
малко. Един страстен блус и ти я връщам. - Замисли се ѝ добави: Стига да мога да я отлепя от себе си. Мадамите много си падат по
мен, като усетят колко нежни могат да бъдат ръцете ми, разбираш
ли? Ама ти не се притеснявай, тая вечер съм зает с други работи. И
сега, само за протокола, ще те помоля да ми позволиш един блус с
приятелката ти.
Мъжът остана изненадан от всичко. От молбата, от държанието, от
наглостта. Само че беше „леке” и не беше свикнал да действа бързо
в труден момент. Трябваше му половин минута, за да реагира.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 114. Ако е нечетно,
премини на 121.

103
Заведението се намираше в търговския квартал на Яфисо.
Представляваше широко помещение в партера на една стара, но

добре поддържана сграда. Имаше няколко бара, а по цялата
останала площ, с изключение на малкия дансинг - бяха разхвърляни
маси. Ниски паравани осигуряваха относителна интимност и
осамотеност на посетителите, но не закриваха лицата на седящите
по масите. Няколко сервитьора се грижеха за приемане на
поръчките.
В ранния следобед бар „Палмите” беше полупразен. Клиентите
бяха не повече от десетина, но - както с радост установи Стоун непретенциозен човек като него имаше с кого да се заяде.
Избранникът му беше точно това, от което се нуждаеше.
Безупречно сресаната коса, нахакания поглед, покровителственото
държание към младото момиче, което седеше до него - всичко това
отвращаваше Стоун. Към това се прибавяха баровският костюм,
елечето и вратовръзката. Безупречно бялата якичка. Е, помисли си
Лари, на този млад чичко сега ще му излезе късмета.
Двама души се приближиха към масата на бъдещата жертва и
обмениха няколко думи с нея. Според преценката на Стоун, те
също бяха „лекета”. Постояха до масата не повече от минута, после
се насочиха към един от бар-плотовете и пуснаха котва там.
Може би не беше лошо, че неговият човек си имаше познати в
„Палмите”. Имаше възможност да се получи нещо по-грандиозно,
ако двамата покажеха кураж да се включат в битката. Реши да ги
предизвика веднага щом свърши с приятеля им.
Трябваше да реши как да накара мъжа да му посегне пръв. Найлесно беше да направи нещо с момичето. „Лекетата” бяха особено
чувствителни към гаджетата си. Да, това определено беше правилен
подход. А и момичето беше симпатично, макар... Абе, ако си човек,
няма да тръгнеш с „лекета”.
Ако решиш да се насочиш веднага към масата на жертвата и да
се опиташ да предизвикаш скандал, отиди на 118. Ако
предпочетеш да изчакаш малко, докато пуснат някой блус,
бягай на 113.

104
Стоун не бързаше. Той демонстративно се огледа, привлече
вниманието на един келнер и го повика с властен жест.

- Едно малко уиски, моля - каза му той.
- Не сервирайте на този човек - обади се мъжът. - Той е натрапник
на нашата маса.
- Един момент - повдигна учудено вежди келнерът. - Искате да
кажете, че е седнал на вашата маса без покана?
- Точно това искам да кажа, по дяволите!
- Я маминият как можел да ругае! - обади се Стоун. - Виж, мой
човек, донеси едно уиски и забрави за цялата работа. Ако има
нещо, ние с този смелчак срещу мен можем да се оправим и сами.
Разбра ли? .
- Съжалявам - поклати глава келнерът. - Трябва да ви помоля да
напуснете, господине!
Стоун го измери с поглед.
Отбележи една точка „гняв”. Какво ще направи Лари сега?
- ще се скара с келнера - отиди на 115.
- ще го послуша - бягай на 119.

105
- Един момент, скъпа - усмихна се Лари на момичето. - След малко
се връщам. Не давай на този задник до теб да маха стола от масата.
Обещаваш, нали?
Тя не отвърна, но това нямаше значение. Бодигардовете се
приближиха до него. Ръката на единия все още стоеше на гърба му,
готова всеки миг да го хване по-здраво.
-пХайде, момчета. Нека да си поговорим навън!
Те го придружиха до входа на заведението и понечиха да затворят
вратата зад гърба му.
- Един момент! - спря ги той.
Отбележи една точка „гняв”. Какво трябва да направи Стоун сега?
- да им предложи 200 долара подкуп, за да може да се върне при
набелязаната жертва - премини на 127.
- да се легитимира с полицейската си карта - отиди на 143.

106
Стоун не беше от хората, които лесно се отказват от приумиците
си. Още повече, че поведението на мъжа подсказваше какъв задник
е той всъщност.

- Не вярвам да не ти се танцува - продължи атаката си Лари. Сигурно смяташ, че не е учтиво да зарязваш това подобие на мъж.
Прав ли съм?
Тя не отговори. Но и не го прекъсна. Това го окуражи.
- Хей, я го погледни! Типичен задник и то от най-тлъстите. Хубаво
момиче като теб не бива да си прахосва времето с такива като него.
Ако искаш богат мъж, хвани си някой, който сам да изкарва пари. А
този тук е един на мама и на тати.
- Ще ви помоля да престанете! - намеси се жертвата.
- О, та той можел да говори! - удиви се Лари. - Кажи, мамин,
родителите ти ли ти намериха това маце или ти дадоха пари да си я
купиш от магазина?
- Това вече е прекалено! - избухна мъжът и рязко се изправи от
мястото си.
Бягай на 109.

107
Стоун пресрещна посягащата към него ръка във въздуха и я
задържа. След това извади полицейската си карта с другата ръка и я
тикна под носа на бодигарда.
- Можеш ли да четеш? - язвително го попита той.
Онзи изследва картата цяла минута, след което кимна.
- Е, тогава разбираш защо трябва да се разкарате, нали?
Всички присъстващи в заведението го гледаха със странна смесица
от неприязън и страх. Стоун разбра, че е направил грешка. Никой
не би посмял да посегне на ченге, значи възможността за сбиване
отпадаше. Ядосан, Лари напусна „Палмите” и се прибра у дома.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 152.

108
- Не трябваше да посягаш - каза Стоун и като видя, че
бодигардовете се канят да пристъпят към действие, добави: Спокойно, няма да правя глупости.
Това ги успокои.
Премини на 105.

109
Двамата мъже стояха един срещу друг и се гледаха. Погледът на
мъжа беше злобен и объркан, той не беше много наясно как да
действа в такава ситуация. Погледът на Стоун беше нагъл и
подигравателен. Той очакваше всеки момент жертвата му да
посегне и да му развърже ръцете за действие. И за да ускори
развръзката, Лари реши да атакува с думи.
В епизодите 110, 111 и 112 са дадени три варианта за реплика на
Стоун. Можеш да прочетеш и трите и едва тогава да избереш този,
който най-много ти допада.

110
- И сега? - иронично подметна Стоун. - Със съшия успех можеше да
се перчиш и седнал. А не мога да повярвам, че имаш кураж да ме
удариш. Не, всеки друг, но не и ти.
Ако това е твоят избор, бягай на 126. В противен случай
прегледай епизодите 111 и 112.

111
- И сега? - иронично подметна Стоун. - Я по-кротко, мамин! Това
не ти е като да се цупиш на татко, че не ти е купил червено
ламборджини. По-добре си седни и продължи тихо и мрачно да се
цупиш на приятелката си. Това ти подхожда много повече.
Ако това е твоят избор, бягай на 133. В противен случай
прегледай епизодите 110 и 112.

112
- Кротко, мамин! Зализанй задници като теб не бива да се държат
така предизвикателно.
Стоун протегна ръка през масата, стисна лявото рамо на мъжа и го
натисна надолу. От разстояние действието му приличаше на
приятелско потупване.
Ако това е твоят избор, бягай на 148. В противен случай
прегледай епизодите 110 и 111.

113
Стоун. отиде до едно от барчетата и си поръча малко уиски.
Нямаше смисъл да насилва музата си, блусът беше достатъчно
добър повод за скандал. А изопнатите му нерви имаха нужда от
малко алкохол.
Чу едно готино парче на Фил Колинс. После изслуша търпеливо и
Тина Търнър. Оцеля след песента на Уитни Хюстън. И накрая найсетне дочака блуса на Ерик Клептън. Точно това му трябваше. Лари
Стоун изпразни чашата на един дъх и тръгна към масата на своята
жертва. Бягай на 117.

114
- Съжалявам - промълви след дълго мълчание „лекето”, - но трябва
да ви откажа.
- Айде стига бе! - усмихна му се невярващо Стоун. - Какво толкова
може да ѝ се случи по време на един блус? Човек не би казал, че си
такъв ревнивец. Слушай, ще ти подпиша писмена декларация, че
няма да я свалям.
- Моля ви, оставете ни намира - помоли го мъжът. - Тя не иска да
танцува с вас. Може да се каже, че не сте от предпочитаната от нея
социална група. Достатъчно е да се погледнете в огледалото, за да
го разберете.
Знам това, умнико, но ТИ си от предпочитаната от мен социална
група в момента и това е важното в случая, помисли си Стоун Но
трябваше да признае, че „лекето” умело отби атаката му.
Отбележи една точка „гняв”. След това трябва да решиш как да
постъпи Стоун. Ако предпочетеш да се оттегли, премини на 134.
Ако решиш да продължи да нахалства, бягай на 120.

115
- Искам да се разкараш и то веднага - каза му Лари. - Ти си само
един скапан келнер и работата ти е да изпълняваш поръчките на
клиентите, а не да раздаваш съмнителна справедливост. Чакам си
уискито!

Келнерът се оттегли и по лицето на Стоун се изписа победоносна
усмивка. За съжаление заблудата му трая много кратко.
Инспекторът тъкмо се бе въодушевил и бе поставил ръката си на
голото рамо на момичето с откровеното желание да го откъсне от
компаньона й, когато една тежка ръка го потупа по гърба.
- Моля, напуснете заведението!
Стоун бавно се извърна, изненадан от резкия тон. Двама мъже
стояха прави до него и го гледаха с едва сдържана враждебност.
Очевидно това бяха бодигардовете на бара, които трябваше да се
справят с проблема.
Ако искаш Стоун да се скара и с тях, мини на 123.
Ако предпочетеш да опита да поговори с тях, бягай на 105.

116
Лари пусна в действие най-очарователната си усмивка и придърпа
стола си малко по-близо до момичето. Коляното му се докосваше с
нейното. Той постави небрежно ръката си върху голото ѝ рамо и за
миг я задържа там. Тя не реагира. Въодушевен за нови подвизи,
Стоун погали нежната кожа под брадичката ѝ с показалеца на
дясната си ръка. След това пръстът му бавно тръгна надолу.
Момичето стоеше като омагьосано и го гледаше втренчено. Не
беше запленено от неотразимия му чар, а просто бе изпаднало в
шок и не можеше да реагира. Но приятелят ѝ най-после се окопити.
- Вие прекалявате! - извика той и рязко се изправи от мястото си.
В отговор, Стоун също се изправи.
Бягай на 109.

117
Токовете на ботушите му ясно отекваха по мраморния под и тихата
музика не беше в състояние да ги заглуши. Мъжът пръв го забеляза
и го посрещна с въпросителен поглед. Момичето улови реакцията
на компаньона си и също премести големите си хубави очи върху
Стоун.
Кът кого ще се обърнеш ?
- към мъжа - премини на 102.
- към момичето - отиди на 135.

118
С бавни крачки Лари се приближи към масата на двамата. Токовете
на ботушите му ясно отекваха по мраморния под и тихата музика
не беше в състояние да заглуши шума. Мъжът пръв го забеляза и го
посрещна с въпросителен поглед. Момичето улови реакцията на
компаньона си и също премести големите си хубави очи върху
Стоун.
Инспекторът спря до масата и се огледа. Имаше само два стола и те
бяха заети. Бързо се справи с този проблем - придърпа един
свободен стол от съседната маса. Намести го до момичето и седна.

- Здравей! - приветливо се усмихна Лари. - Не те попитах, защото
бях сигурен, че няма да имаш нищо против, но нека да го направя
за протокола - може ли да седна до теб?
Тя беше прекалено изненадана, за да каже каквото и да било. Но
приятелят ѝ се размърда.
- Господине, не съм убеден, че дамата одобрява вашето присъствие
сред нас - отбеляза той. - Длъжен съм да ви помоля да напуснете
нашата маса.
- О! - въздъхна разочаровано Лари. - Не мислех, че ще си толкова
негостоприемен. Вземи пример от дамата. Сигурен съм, че тя
одобрява моето присъствие сред вас. Не си ли чувал, че мълчанието
е знак на съгласие?
Мъжът недоволно изръмжа и погледна навъсено приятелката си,
хвърляйки върху нея цялата вина на случващото се.
Около масата се възцари буреносна тишина.
Какъв да бъде следващия ход на Стоун ?
- да си поръча питие - отиди на 104.
- да погали момичето - премини на 116.
- да не прави нищо - бягай на 128.

119
Ситуацията ставаше неудобна. Назряваше неприятен скандал, в
който Стоун щеше да изпълнява ролята на простака. Всеки момент
щяха да пристигнат и бодигардовете на бара и тогава нервите на
инспектора щяха да се обтегнат още повече.
- Извинете! - смутено промърмори Стоун и побърза да напусне
бара.
Мразеше да попада в неловки ситуации, а ето че беше направил
точно това. Може би трябваше да си отиде вкъщи и хубаво да
поспи.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 152.

120
Стоун не беше от хората, които се отказват лесно от приумиците
си. „Лекето” беше проявило известна находчивост в разговора добре, но батко Лари имаше още няколко скрити коза в ръката си.

- Страхотно държание - поздрави жертвата си Стоун. - Отива ти на
костюма. Между другото, него тати ли ти го купи или мама?
- Не разбирам за какво говорите?
- Това не бива да те притеснява. При този твой външен вид,
нормално е да се предполага, че и мозъкът ти не е от найнабраздените. Но няма защо да се плашиш, мама и тати ще бдят да
не ти се случи нещо лошо. И я да те питам, това маце те ли ти го
намериха или ти дадоха пари да си го купиш от магазина.
- Това вече е прекалено! - избухна мъжът и рязко се изправи от
мястото си.
Бягай на 109.

121
- Аз... аз... - заекна мъжът, - аз не съм свикнал да се говори така с
мен. Настоявам да се извините!
- О-хо! - ухили се Лари. - На мама и тати момчето! Я виж какъв
мъжкар се извъди! И какво значи, настояваш?
- Настоявам!
- Ами, сега аз ще потанцувам с приятелката ти, пък ти си помисли.
Ако продължиш да настояваш, ще измислим нещо.
- Това вече е прекалено! - избухна мъжът и рязко се изправи от
мястото си.
Бягай на 109.

122
Третият стол все още стоеше празен до момичето. Лари се тръшна
на него и погледна хитро към двойката.
- Е, аз се върнах - обяви Лари. - Благодаря ти, че ми пазиш стола!
Ръката му отново легна небрежно върху голото и рамо.
Показалецът му нежно погали кожата под врата ѝ и бавно тръгна
надолу.
Момичето стоеше като омагьосано и го гледаше втренчено. Не
беше запленено от неотразимия му чар, а по-скоро бе изпаднало в
шок и не можеше да реагира. Но приятелят ѝ най-после се окопити.
- Вие прекалявате! - извика той и рязко се изправи от мястото си.
В отговор, Стоун също се изправи.
Бягай на 109.

123
Гневът облада Стоун. Какво си мислеше тая горила? Той се изправи
и с бързо движение махна ръката му от гърба си.
- Не обичам да ме пипат - обясни Лари. - Нито да ме притесняват,
когато се запознавам със симпатични момичета. Така че разкарайте се.
Единият от бодигардовете отново посегна да го хване, този път за
лакътя на дясната ръка.
Какво трябва да последва сега?
- Стоун вади полицейската си карта - премини на 107.
- блъска посягащия към него бодигард - отиди на 131.
- решава да поговори с двамата насаме - бягай на 144.

124
След това всичко стана много бързо. Той искаше да успокои
бодигардовете и да ги накара да поговорят насаме. Но не се получи.
Силен юмручен удар го блъсна в челюстта и болката го накара да
забрави за всичко наоколо. Канонада от ритници се посипа по

тялото му и го свали на земята. После усети, че го влачат и след
известно време се свести на улицата. Опипа лицето си. Нямаше
кръв, но цялото тяло го болеше от ударите на бодигардовете.
С много труд Лари се изправи на крака и се заклатушка към къщи.
Намали оценките на две от качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН”
с по 1 точка. Отбележи две точки „гняв”.
След това бягай на 152.

125
Момичето се разпищя, но Лари не ѝ обърна внимание. Огледа се
дали някои няма да се направи на герой, но желаещи липсваха.
Дори двамата, които само преди минути бяха говорили найприятелски с мъжа, сега бяха забили поглед в коктейлите си и гузно
се споглеждаха. „Лекета”, какво можеш да очакваш от тях!
Ако искаш Стоун да се заяде и с двамата приятели на пребития
от него мъж, премини на 130. Ако сметнеш, че стига толкова
бой засега, отиди на 145.

126
- Как си позволявате? Държанието ви е скандално!
- Скандална е единствено твоята мухльовщина, мамин - отвърна
Стоун. - Направо ми лазиш по нервите.
Истина си беше. Друг на неговото място щеше да го е ударил сто
пъти досега. Лари направо не можеше да повярва, че един мъж би
понесъл обида като „задник” без да отвърне с някое силно кроше.
- Епитетите ви са обидни!
- Напротив, точни са!
- Няма ли да престанете да ни досаждате?
- Единственият досадник около тази маса си ти, мамин. Защо не се
разходиш някъде наоколо за половин час?
Странно, но точно това предложение дойде в повече на мъжа и той
замахна да удари Стоун.
Отбележи две точки „гняв” и бягай на 129.

127
- Какво още искаш? - изръмжа единият от бодигардовете.
Вместо отговор Стоун извади две банкноти по сто долара и ги
размаха пред очите им.
- Искам да си ги заслужите - обясни им той.
- О, я се разкарай!
Тази реплика го изнерви. Не беше свикнал да пренебрегват думите
му. С рязък жест той придърпа бодигарда към себе си и завря
полицейската си карта под носа му.
- Я виж това! Говори ли ти нещо?
Онзи изучава картата в продължение на една безкрайна минута и
след това неохотно кимна.
- Разбрано момче - похвали го Лари. - Сега ще се скатаете някъде и
ще ме оставите да се оправя с онзи задник. - И за да ги убеди, той
добави: - Тук съм по служба и работя по един случай. Не искам да
зпочнете да дрънкате наляво и надясно, че съм ченге и съм се
навъртал около онзи мъж. Разбрахте ли ме?
Без да изчака отговора им, той се шмугна между двамата обратно в
„Палмите”.
Отбележи две точки „гняв” и бягай на 122.

128
Стоун не бързаше заникъде. Той се облегна на стола и
демонстративно започна да оглежда прелестите на момичето, като с
периферното си зрение наблюдаваше реакцията на мъжа.
Посочи едно число. Ако е четно, бягай на 132. Ако е нечетно,
отиди на 142.

129
Атаката на мъжа изненада Стоун. Той беше започнал да се отчайва
от пасивността на жертвата си и бдителността му беше спаднала.
Прибави шанс към оценката на Стоун за бързина. Ако резултатът
е по-голям от 9, премини на 136. Ако е по-малък от 8, бягай на
137. Ако е 8 или 9, отиди на 139.

130
Стоун нямаше намерение да ги остави намира.
- Хей! - подвикна им той. - Хей, вие двамата! Струва ми се, че бяхте
познати с тоя задник на земята.
Единият от тях се обърна към него.
- Да, точно ти. Какво ме гледаш така като ударен. Страх ли те е?
- Сега ще видиш дали ме е страх - закани се мъжът и стана от бара.
- Хайде, Джони, нека покажем на тоя фуклъо някой номер.
Той тръгна бързо към Стоун. Беше свил ръцете си в юмруци и ги
беше вдигнал пред гърдите в боксова стойка. Сигурно ходеше
някъде да тренира и се мислеше за голям боксьор, тъпото леке .
С какво искаш Стоун да посрещне нападателя си?
- с ритник - отиди на 141.
- с масата - бягай на 146.

131
Мразеше някой да посяга към него. С бързо движение пристъпи
напред и блъсна бодигарда с дясната си ръка в гърдите. Онзи се
олюля и хвана ръката на Стоун с две ръце. В това време юмрукът
на другия се стовари върху челюстта на инспектора.
Този удар реши изхода от схватката. За миг Лари остана
беззащитен, защото посегна да се хване за удареното място и оголи
лицето и тялото си. С няколко ритника бодигардовете го свалиха на
земята и продължиха да го ритат. После усети, че го влачат и след
известно време се свести на улицата. Опипа лицето си. Нямаше
кръв, но цялото тяло го болеше от ударите на бодигардовете.
С много труд Лари се изправи на крака и се заклатушка към къщи.
Намали оценките на три от качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН”
с по 1 точка. Отбележи три точки „гняв”. След това бягай на 152.

132
Така продължи няколко минути. Момичето беше забило поглед в
обувките си и само от време на време поглеждаше към своя
приятел, който ѝ отвръщаше със сърдити погледи. Стоун започна

да се изнервя. Трябваше да измисли нещо, с което да предизвика
мъжа.
Предположи, че най-лесно ще стане, ако направи нещо фрапиращо.
Затова придърпа стола си по-близо до този на момичето. Коляното
му се докосваше с нейното. Той постави небрежно ръката си върху
голото ѝ рамо и за миг я задържа там. Тя не реагира. Въодушевен за
нови подвизи, Стоун погали нежната кожа под брадичката ѝ с
показалеца на дясната си ръка. След това пръстът му бавно тръгна
надолу.
Момичето стоеше като омагьосано и го гледаше втренчено. Не
беше запленено от неотразимия му чар, а просто бе изпаднало в
шок и не можеше да реагира. Но приятелят ѝ най-после се окопити.
- Вие прекалявате! - извика той и рязко се изправи от мястото си.
В отговор, Стоун съшо се изправи.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 109.

133
- Как си позволявате да ми държите такъв тон?
- Такъв е тонът ми, когато разговарям със задници. Престани с този
цирк. Ако ще ме удряш, удряй, ако не - сядай си на мястото и не се
репчи.
- Не сте вие този, който може да ми заповядва какво да правя! гордо отвърна мъжът.
- Е, ами нали все някой трябва да го прави, докато ги няма
родителите ти - не му прости Лари.
Тази реплика даде резултат. Лицето на мъжа се изкриви в злобна
физиономия и той замахна към Стоун.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 129.

134
Нервите му бяха опасно опънати, а не виждаше начин да
предизвика мъжа да го удари. По-нататъшният спор изглеждаше
предварително загубен.
- Извинете! - смутено промърмори Стоун и излезе от бара.

Мразеше да попада в неловки ситуации, а ето че беше направил
точно това. Може би трябваше да си отиде вкъщи и хубаво да
поспи.
Отбележи три точки „гняв” и бягай на 152.

135
- Извинеше, че ви обезпокоявам, госпожице! - усмихна се Лари на
момичето. - Мога ли да ви поканя на един блус?
Момичето се смути и погледна плахо към приятеля си. Той се
навъси и смръщи вежди.
Хайде, помоли се инспекторът. Хайде, момче, издърви ми се! Знам,
че можеш да го направиш!
Но жертвата явно не искаше да влиза в конфликт с Лари. Мъжът
гледаше сърдито към приятелката си, сякаш тя беше виновна за
неудобното положение. Съвсем типично поведение за едно леке .
- Ъъъ... - опита се да започне момичето.
- Да? - насърчи я приятелски Лари.
- Ами... не. Не ми се танцува сега.
За Стоун този отказ дойде като удар под пояса. Беше загубил
първия рунд и това го ядоса, макар външно да запази усмивката си.
Отбележи две точки „гняв”. След това трябва да решиш как да
постъпи Стоун. Ако предпочетеш да се оттегли, премини на 147.
Ако искаш да продължи да нахалства, бягай на 106.

136
Но колкото и да беше изненадан от опита на мъжа, Стоун не
позволи да бъде ударен. Той с лекота блокира удара на противника
си, стисна здраво ръката му и го дръпна към себе си. Изненадан от
развоя на битката, мъжът не можа да се противопостави.
Стоун го сграбчи за реверите на скъпия му костюм и заби чело в
носа му. Онзи се преви от болка и прикри с две ръце лицето си.
Лари го повали на земята и започна да го рита. Имаше опит в боя и
знаеше къде да удря, за да не причини опасни травми. След няколко
шута мъжът се превърна в безволева пихтиеста купчина и Стоун го
заряза. Бягай на 125.

137
Въпреки вида на задник, мъжът имаше хубав удар, бърз и точен.
Юмрукът му се заби точно в брадичката на инспектора.
Стоун залитна от удара и отстъпи крачка назад.
Прибави шанс към оценката на Стоун за издръжливост.
Ако резултатът е по-голям от 10, бягай на 138. В противен
случай премини на 140.

138
Мъжът заобиколи масата и направи две крачки към Стоун. Сигурно
си мислеше, че ударът му е бил като на Поразяващата ръка, защото
налетя без да мисли за защита.
Лари не пропусна да накаже тази грешка. През живота си беше
понасял стотици удари и носеше на бой; един тупаник, колкото и
здрав да беше, не можеше да го стресне.
Стоун посрещна връхлитащия срещу него мъж с точен удар в
гърлото. Той усети как гръклянът на противника леко хлътна
навътре. Мъжът се закова на място и започна да се дави. С още два
удара Лари го повали на земята и започна да го рита. Имаше опит и
знаеше къде да удря, за да не причини сериозни травми. След
няколко шута мъжът се превърна в безволева пихтиеста купчина и
Стоун го заряза. Бягай на 125.

139
Въпреки вида на задник, мъжът имаше хубав удар, бърз и точен.
Юмрукът му се заби точно в брадичката на инспектора. Стоун
залитна от удара и отстъпи крачка назад.
Прибави шанс към оценката на Стоун за издръжливост.
Ако резултатът е по-голям от 9, бягай на 138. В противен
случай премини на 150.

140
Преди Стоун да разбере какво става, мъжът се озова до него и
продължи да го удря. Към него веднага се присъединиха и двамата
му приятели. С общи усилия тримата повалиха Стоун на земята...

Лари усети, че го влачат и след известно време се свести на
улицата. Опипа лицето си. Нямаше кръв, но цялото тяло го болеше
от ударите. Бавно и с много труд той се изправи на крака и се
заклатушка към къщи.
Намали оценките на две от качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН”
с по 1 точка. Отбележи три точки „гняв”. След това бягай на 152.

141
Недостатъкът на боксьора-аматьор е в това, че той приема
правилата на ринга за правила в живота. А не е така, човек има не
два, а четири крайника. И всички те могат да удрят.
Ритникът на Стоун намери незащитените слабини на мъжа и той
изкрещя от болка. Така е в живота, помисли си Лари. Ударът
винаги идва не оттам, откъдето го очакваш.
Ако решиш Стоун да продължи с още няколко удара, премини
на 149. В противен случай бягай на 151.

142
Така продължи няколко минути. Момичето беше забило поглед в
обувките си и само от време на време поглеждаше към своя
приятел, който ѝ отвръщаше със сърдити погледи.
- И какво сега? - не се стърпя най-накрая набелязаната от Стоун
жертва. - Няма ли у вас поне капка приличие?
- Тцъ! - кратко и ясно отвърна Лари.
Кой знае защо, този отговор накара момичето да се разсмее. Стоун
я погледна и ѝ се усмихна съучастнически. Смигна ѝ. Следващата
стъпка щеше да бъде да сложи ръката си на голото ѝ рамо и беше
сигурен, че тя няма да се отдръпне.
Но не се наложи да стига дотам в настъпателността си. Мъжът не
издържа на напрежението и кипна.
- Вие сте непоносим нахалник! - извика той и рязко стана от
мястото си.
В отговор, Стоун също се изправи.
Бягай на 109.

143
С рязък жест той придърпа единия от бодигардовете и завря
полицейската си карта под носа му.
- Я виж това! Говори ли ти нещо?
Онзи изучава картата в продължение на една безкрайна минута и
след това неохотно кимна.
- Разбрано момче - похвали го Лари. - Сега ще се скатаете някъде и
ще ме оставите да се оправя с онзи задник. - И за да ги убеди, той
добави: - Тук сьм по служба и работя по един случай, Не искам да
започнете да дрънкате наляво и надясно, че съм ченге и сьм се
навъртал около онзи мъж. Разбрахте ли ме?
Без да изчака отговора им, той се шмугна между двамата обратно в
„Палмите”.
Бягай на 122.

144
Лари не можеше да понесе някой да му посяга. Инстинктивно, той
пристъпи към бодигарда, блокира удара му с дясната си ръка и го
блъсна назад.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 108. Ако е нечетно,
отиди на 124.

145
Стоун напусна „Палмите” и се отправи към апартамента си. Бе
намерил някакъв отдушник за напрежението си и сега имаше нужда
да почине преди разговора с Камински.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 152.

146
Недостатъкът на боксьора-аматьор е в това, че той приема
правилата на ринга за правила в живота. А не е така. Ама съвсем не
е така!

Стоун се огледа. На метър от него имаше празна маса. Той я хвана с
две ръце и я вдигна. Мъжът беше само на два метра от него. Той се
изненада от действието на Стоун, но нямаше време да реагира.
Масата се стовари върху него и го повали на земята.
Ако решиш Стоун да продължи с още няколко удара, премини
на 149. В противен случай бягай на 151.

147
Нервите му бяха опасно опънати, а не виждаше начин да
предизвика скандал. След отказа на момичето, по-нататъшното му
упорство щеше да е проява на груба простащина.
- Извинете! - смутено промърмори Стоун и излезе от бара.
Мразеше да попада в неловки ситуации, а ето че беше направил
точно това. Може би трябваше да си отиде вкъщи и хубаво да
поспи. Отбележи три точки „гняв” и бягай ни 152.

148
- Пуснете ме! - настоя мъжът, когато се убеди, че ръката на Стоун
го е хванала здраво.
- Кажи „моля”! Първо правило при обучението на мамините
синчета - трябва да се научат да изговарят с лекота и
непринуденост вълшебната думичка.
Тази реплика даде резултат. Лицето на мъжа се изкриви в злобна
физиономия. Той се дръпна назад, за да се отърси от ръката на Лари
и веднага замахна да го удари.
Бягай на 129.

149
Противникът беше повален, ко гневът на Стоун едва се разпалваше.
Той направи крачка към противника си и го изрита силно в ребрата.
- Хайде! - изкрещя му той. - Искам да ми покажеш някой номер,
скапан задник!

Започна да го рита, но бързо се отказа. „Лекетата” не носеха бой.
Много лесно се скапваха и сваляха гарда.
Стоун се обърна с надежда към другия. Може би той щеше да се
окаже по-боеспособен.
Очакваше го разочарование. „Последният мохикан” не искаше да
сподели съдбата на двамата си приятели. Той бавно започна да
отстъпва.
- Нещастници! - процеди презрително Лари и напусна „Палмите”.
Сбиването не беше оправдало очакванията му, но все пак бе успял
да поуспокои нервите си. Сега трябваше да се прибере у дома, за да
почине до разговора с Камински.
Бягай на 152.

150
Преди Стоун да разбере какво става, мъжът се озова до него и
продължи да го удря. Към него веднага се присъединиха и двамата
му приятели. С обединени усилия тримата повалиха Стоун на
земята...
Лари усети, че го влачат и след известно време се свести на
улицата. Опипа лицето си. Нямаше кръв, но цялото тяло го болеше
от ударите. Бавно и с много труд той се изправи на крака и се
заклатушка към къщи.
Намали оценката на едно от качествата в таблицата „ЛАРИ
СТОУН” с 1 точка. Отбележи три точки „гняв”. След това бягай
на 152.

151
Мъжът пред него беше свършен. Само с един удар, по дяволите!
Тези „лекета” изобщо не носеха на бой. Сигурно трябваха поне
десетина от тях, за да се получи здраво сбиване. Стоун се обърна с
надежда към другия. Може би той щеше да се окаже побоеспособен.
Очакваше го горчиво разочарование. „Последният мохикан” не
искаше да сподели съдбата на двамата си приятели. Той бавно
започна да отстъпва.

- Нещастници! - процеди презрително Лари и напусна „Палмите”.
Сбиването не беше оправдало очакванията му, но все пак бе успял
да поуспокои нервите си. Сега трябваше да се прибере у дома, за да
почине до разговора с Камински.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 152.

152
Телефонът иззвъня точно в седем. Стоун тъкмо бе задрямал и
шумът го стресна. Той вдигна слушалката.
- Лари, ти ли си? - прозвуча отсреща гласът на Камински.
- Сто процента - отвърна Стоун. - Какви са новините?
- Новините не са за по телефона, Лари. Би трябвало да го знаеш упрекна го Камински. - Между другото, ти ли си се подвизавал в
някакъв бар, май се казваше „Палмите”?
Стоун се замисли за секунда.
- Никога не си ме лъгал - добави предупредително Камински.
- Аз бях - призна Лари. - Откъде разбра, шефе?
- Един приятел е бил там по същото време. Каза, че си търсел
конфликт. Така ли успокояваш нервите си?
- Няма да се повтори.
- Надявам се. Нека да забравим, сега имаме по-важна работа. Искам
те в кабинета си до половин час. Ще пратя кола да те вземе.
- Дадено - каза Лари. - Обещавам да бъда добро момче. - Но шефът
му вече беше затворил.
Бягай на 157.

153
За сетен път се убеди, че „Кървава луна” биеше всички останали
барове поне с две класи. Още от входа чу нещо фантастично кьвърверсия на „Knockin’ on heaven’s door” в изпълнение на GUN’S
ROSES. Музиката беше пусната тихо, точно колкото да заглушава
разговорите от съседните маси.
Стоун веднага се насочи към бара и си поръча едно голямо уиски.
Будната му съвест за кой ли път поред припомни, че да пиеш сам е
първата стъпка към алкохолизма, но той не ѝ обърна внимание.

Плати питието и се настани на една свободна маса, която се
намираше в най-отдалечения от вратата ъгъл на бара. Ако в този
момент някой го попиташе какви са намеренията му за вечерта,
щеше да отговори, че иска да убие времето да десет и половина, а
после да се прибере, да послуша малко музика и толкова.
Премини на 168.

154
Беше красива. Не, беше си направо съблазнителна с тези дрешки,
но точно сега щеше да е абсолютен глупак, ако започнеше да се
занимава с нея. Жените винаги го разконцентрираха, а точно сега
това не биваше да се случва.
- По всяко друго време щеше да си добре дошла - отвърна ѝ той. Но днес не съм в настроение да забавлявам хубави жени.
- Жалко - отвърна тя и въпреки отказа му се настани на масата. Значи сега ще скучаем, така ли?
Какво искаш да направи Стоун?
- нищо - премини на 159.
- да стане от масата - отиди на 169.
- да я заговори - бягай на 192.

155
Мъжът с дънковата риза прецени съотношението на силите и явно
реши, че няма смисъл да се заяжда със Стоун. Той се оттегли при
компанията си, която го посрещна с шумни подигравки.
- Благодаря! - усмихна се хитро момичето и му подаде ръка. –
Хайде, да не ми се сърдиш!
- Ох, имам ли избор? Нека поне да седнем.
- Лейла - представи му се момичето, когато се върнаха на масата.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.

- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

156
Хартсьн зададе въпроса си към Камински, но явно очакваше
отговор от Стоун, защото погледна към него. Лари мълчеше. Не
искаше да се кара с колегите си. Каквото решеше шефът, това щеше
да е и толкова.
- Не - отвърна Камински. - Ще предавате докладите си на мен и
няма да споделяте подробности с никого. Стоун ще научава за хода
на следствието, само ако аз сметна това за необходимо.
- Ясно - кимна Хартсън със задоволство.
Стоун изръмжа сърдито, защото не беше свикнал да губи така.
Премини на 174.

157
В кабинета на Камински го очакваха двамата инспектори, които се
занимаваха със случая „Донован”. Хартсън беше висок мъж със
строг поглед и винаги сериозно изражение. Рядко го бяха виждали
да се усмихва или да подхвърля шеги. Вонк беше една глава под
него, малко пълен, но в никакъв случай шишкав. Сигурно му се
беше струпала много работа напоследък, защото Стоун долови
умора в погледа му.
- Чакахме те, за да започнем - посрещна го Камински. - Вече имаме
първите сведения.
- Чудесно - каза Стоун. - Аз пък имам няколко въпроса към
колегите.

Избери си един от Въпросите:
- как е станал инцидентът - премини, на 162.
- кои са заподозрените - отиди на 167.
- как стои въпросът със свидетелите - бягай на 172.
- колко време трябва, за да бъде разплетен случая - мини на 181.

158
- Ще ти дам една последна възможност да се разкараш - каза Стоун.
- Повярвай ми, не съм много по приказките. Падне ли ми пердето,
предпочитам да удрям.
Посочи едно число. Ако е четно, премини на 180. Ако е нечетно,
бягай на 198.

159
Стоун не отговори. Безспорно, тя беше агресивна, но едва ли щеше
да нахалства дълго. Той реши, че най-лесният начин да я разкара е
да не ѝ обръща внимание.
- Ехо! - размаха пръст пред лицето му момичето, когато видя, че я
пренебрегват. - Има ли някой?
Лари, който имаше като основен принцип да бъде последователен в
решенията си, не реагира.
- Мога ли да опитам? - посочи тя чашата му. След това без да пита
потопи кутрето си в уискито и го облиза. - Ммм, хубаво нещо
пиеш.
Вместо отговор той хвана чашата с дясната си ръка така, че да може
да ѝ попречи да повтори дегустацията.
- Мен викат Лейла - представи се тя, удряйки се в гърдите с
малкото си юмруче. - А как твое име?
Отново не последва реакция.
- Няма цяла вечер да се правя на циркаджийка - кипна момичето. Искам да ми отговориш на един въпрос и се махам.
- Слушам.
- Как се казваш? Не, сериозно, не те свалям.
Той мисли дълго преди да отговори.
- Лари. Това е достатъчно, нали?

- Лари Стоун?
- Откъде знаеш второто ми име?
Сега беше нейн ред да помълчи. Стоун я загледа със свиреп
интерес.
- Или приказвай, или се разкарай - рече ѝ най-накрая той. - Не
обичам детски игрички.
- Добре, Лари. Трябва да ти кажа, че мога да ти бъда много, много
полезна.
Бягай на 195.

160
- Спокойно, Вонк! - намеси се Камински. - Нямаме нужда от
конфликти помежду ни.
- Не, шефе, той е прав. Съжалявам, Вонк, малко съм изнервен.
Разбери ме, тези хора са искали да убият и мен. И пак ще се опитат
да го направят. Трябва да съм нащрек, но това няма да ми помогне.
Освен това, трябва бързо да открия кои са и да си разчистя
сметките с тях. Честно, доволен съм от работата ви. Още на обед
казах на шефа, че ви вярвам, смятам ви за отлични
професионалисти.
- Добре - каза Вонк. - Да забравим.
Стоун кимна.
Бягай на 173.

161
В друг момент може би ще иде да се прехласне по красотата й, но
не и днес. Имаше си достатъчно проблеми. Трябваше да се помъчи
да отгатне кой от всичките му врагове се е изплашил дотолкова от
него, че е решил да го премахне.
Унесен в размисъл, той забеляза приближаването на момичето едва
когато ръката ѝ докосна леко рамото му. Из бара се понесоха
завистливи въздишки, но Лари не ги чу.
- Мога ли да седна? - попита момичето.
Стоун я изгледа с почуда.

Ако мислиш, че хубавите жени носят само неприятности, отиди на
154, където Стоун ще я отреже. В противен случай бягай на 187.

162
- Как точно е станало? - попита Стоун.
- Експертите потвърдиха нашата първоначална версия - отвърна
Вонк. - Взривът е предизвикан от бомба с часовников механизъм,
която е била поставена под каросерията на джипа. Някой го е
направил по времето, когато Донован е бил в „Закусвалнята на
Кели”. Джипът е изминал един километър преди да гръмне
бомбата, значи някой много точно е разчел времето. В никакъв
случай не е прибързан акт, нито пък работа на аматьори.
Наблюдавали са Донован и старателно са изучили навиците му.
Знаели са колко време му отнема обяда.
- Предполагам, че не се е мъчил.
- Умрял е на място. Намерихме части от тялото му на десетки метри
от мястото на взрива. Беше ужасно. Разстройвам се, само като
разказвам за това.
Ако искаш Стоун да зададе още някой въпрос, върни се на 157 и
направи нов избор. Ако си приключил с въпросите, бягай на 197.

163
- Не, недей - каза той и я отдалечи от себе си. Беше нежен, но твърд
и успя да се освободи от прегръдката ѝ.
- Защо? Неприятно ли ти е?
- Просто чувствам, че не трябва.
- О, глупости! Не се дръж като пубер на първа среща!
- Недей!
- Няма недей! Студено ми е.
Лейла отново го прегърна през кръста и този път Лари нямаше сили
да я отблъсне.
Бягай на 200.

164
Не, не можеше да я зареже по този начин. Вярно, че беше
досадница, но въпреки това... Не, в никакъв случай!
Стоун тръгна към мъжа. Момичето видя движението му и
съпротивата ѝ престана. На Лари му се стори, че усети
победоносния и поглед върху себе си.
- Пусни я! - каза той на мъжа с дънковата риза. - Не виждаш ли, че
не иска да идва с теб?
Онзи го изгледа враждебно.
Посочи едно число.
Ако е четно, отиди на 155. Ако е нечетно, бягай на 170.

165
Атаката беше толкова бърза, че мъжът дори не разбра какво му се
случва. Стоун го сграбчи за дънковата риза, притегли го към себе
си и в същото време заби челото си в главата му. Насочи удара
малко над носа, защото не искаше да причинява сериозна травма.
Мъжът се олюля и отстъпи назад.
Трима души от компанията на пострадалия скочиха на крака и
изтичаха при него. Стоун се приготви да се бие с тях, но се оказа,
че те нямат войнствени намерения. Просто помагаха на приятеля
си. Бягай на 199.

166
- Не съм доволен, по дяволите! - избухна Стоун. - Нямаме никакви
съществени факти, а единствената свидетелка сте я изпуснали като
пълни аматьори.
- Абсолютни глупости! - контрира Вонк. - Как предлагаш да я
бяхме заловили?
- С малко мислене!
- Какво намекваш?
- Ами помисли!
- Престанете! - кресна Камински. - Не ни трябват конфликти точно
в този момент.

Това подейства отрезвявашо и на двамата.
- Съжалявам, че избухнах - извини се Стоун. - Наистина съжалявам,
Вонк, но съм доста изнервен. Разбери ме, тези хора са искали да
убият и мен. И пак ще се опитат да го направят. Трябва да съм
нащрек, но това няма да ми помогне. Освен това, трябва бързо да
открия кои са и да си разчистя сметките с тях. Честно, доволен съм
от работата ви. Още на обед казах на шефа, че ви вярвам, смятам ви
за отлични професионалисти. И още веднъж - извинявай!
- Добре - каза Вонк. - Да забравим.
Стоун кимна. Отбележи една точка „гняв” и бягай на 173.

167
- Кои са заподозрените? - попита Стоун.
- Начинът, по който е извършено убийството предполага участие на
професионалисти - отвърна Хартсън. - Не вярвам някой да ги е
поръчал отвън, защото Донован не е чак толкова важен. По-скоро
някой от местните босове на престъпността е пуснал хората си след
него.
- Много рядко двамата с Донован ходехме заедно да обядваме - каза
замислено Лари. - Щом са го дебнели толкова дълго време, значи са
имали достатъчно възможности да го очистят. Може би са чакали
да бъдем двамата заедно, за да ни свършат с един удар.
- Това е и нашата версия. Не са искали да изплашат единия със
смъртта на другия. Ясно им е било, че много трудно ще се доберат
до възможност да те убият, ако знаеш, че някой е гръмнал Донован.
Затова са ви искали двамата на куп. Сега търсим връзката между
двама ви. Общ враг. Може би общ случай. Още нищо не е
изплувало.
Ако искаш Стоун да зададе още някой въпрос, върни се на 157 и
направи нов избор. Ако си приключил с въпросите, бягай на 197.

168
Момичето застана на входа на „Кървава луна” и започна да оглежда
хората в заведението. Те на свой ред я огледаха. Представляваше
апетитно парче, около двадесетгодишно и страшно привлекателно.
Носеше къса яркочервена рокля от еластична материя без

презрамки, която не спестяваше нито една подробност от красивото
ѝ тяло. Обувките ѝ също бяха червени, много елегантни. Косата
беше кьса и къдрава, а лицето излъчваше сурова красота. Точно
такава я видя Стоун, когато проследи погледите на хората около
себе си и обърна глава към входа на бара. Видяното му допадна.
Момичето отиде до бара и си поръча някакъв екзотичен коктейл.
Това даде възможност на клиентите да добият представа как
изглежда в гръб. Някои не се въздържаха и ахнаха възхитено, но
Стоун не беше от тях. Той не беше свикнал да издава мислите си.
Момичето взе високата чаша и се обърна с лице към масите,
търсеше си свободно място. Посетителите на бара бързо отклониха
погледите си от нея.
Как да постъпи Стоун сега?
- да загледа момичето - премини на 176.
- да не и обръща внимание - бягай на 161.

169
Стоун взе чашата си и се изправи. Беше твърдо решен да си намери
друга маса, далеч от досадницата.
Веднага се разбра, че няма да е толкова лесно. Тя стана заедно с
него и го погледна предизвикателно.
- Не ти ли харесва масата, скъпи? Какво ще кажеш за онази там?
- Слушай - изгледа я строго Лари, - просто ме остави намира,
разбра ли? В този бар има куп мъже, които са готови да ти изпълнят
три желания, ако се лепнеш за тях. Използвай случая!
Направи една крачка и спря. Тя беше хванала шлифера му. Обърна
се, за да я накара да го пусне и видя другия.
Бягай на 191.

170
- Тая няма да стане - изръмжа мъжът с дънковата риза. - Нали се
беше отказал от маието?
- Промених решението си.
- Късно, момчето ми. Аз вече си я заплюх.

- Не съм твое момче - процеди Лари. - Внимавай ти да не станеш
моя боксова круша.
- Я колко сме страшни!
Какво ще последва сега?
- заплаха - премини на 158.
- атака - бягай на 185.

171
Мъжът не беше бияч, това се виждаше от пръв поглед. Затова Лари
прецени, че една глава ще му е достатъчна. Той протегна ръцете си
напред към ризата на мъжа.
Събери оценките на Стоун за бързина и точност и умножи
сумата им по две. След това към резултата прибави шанс и
оценката за сила.
Ако крайният резултат е по-голям от 32, премини на 165. Ако е
по-малък от 30, бягай на 196. Ако е 30, 31 или 32, отиди на 179.

172
- Има ли свидетели, които могат да ни помогнат да разберем кой го
е направил? - попита Стоун.
- Труден въпрос - отвърна Вонк. - Вече няколко телевизионни
канала излъчват в новините си съобщение за инцидента и
призовават всички, които могат да помогнат с нещо за изясняване
на случая да се свържат с полицията. В утрешните вестници ще
повторим молбата. Може би ще изникне нещо. И още... - Вонк се
поколеба.
- Какво има? - повдигна вежди Камински.
- Получихме странно телефонно обаждане. Аз вдигнах слушалката.
Беше глас на млада жена, много уплашена. Каза, че знае нещо за
атентата. Била видяла нещо много важно.
- Не я ли засякохте?
- Веднага щом спомена атентата, включих апарата. Разбира се,
обаждаше се от уличен телефон в един от крайните квартали.
Жената говори не повече от няколко секунди. Каза, че се страхува.
Колебаела се. Опитах се да я убедя да дойде при нас, обещах и

защита. Междувременно информирахме колегите да пратят
патрулна кола при онзи телефон. Обеща, че ще помисли и затвори.
Когато полицаите отишли на посоченото място, там нямало никого.
Огледали близката околност за изплашена млада жена с подчертано
нервно държание. Не открили такава.
- Добре, ще чакаме да се обади пак - обобщи Камински.
Ако искаш Стоун да зададе още някой въпрос, върни а на 157 и
направи нов избор. Ако си приключил с въпросите, бягай на 197.

173
- От цялата работа не разбрах на кого трябва да се отчитаме подхвърли Хартсън. - Разбирам, че Стоун е прав да се интересува,
но следствието не бива да разкрива тайните си пред всеки. А ние му
разказахме всичко, без да съм убеден, че е имал право да го научи.
Затова питам трябва ли винаги да се отчитаме пред Стоун?
Ако искаш Стоун да се намеси и да обясни, че това е абсолютно
задължително, премини на 186. Ако решиш да изслушаш
отговора на Камински, отиди на 156.

174
- Какво има, Лари, недоволен ли си от нещо? - обърна се към него
Камински. - Слушай, ще ти препоръчам да не се месиш в хода на
следствието. Всеки трябва да се занимава с работата, която му е
поверена. Тези момчета са добри и скоро ще напреднат по случая.
Няма нужда да ги изнервяш, като им се месиш непрекъснато. Сам
каза, че признаваш професионализма им, остави ги тогава да го
покажат.
Ако искаш Стоун да възрази, бягай на 194. В противен случай
отиди на 182.

175
Беше началото на есента и вечерите в Яфисо започнаха да
застудяват. Стоун усети лек хлад и се загърна с шлифера. Не му се

прибираше вкъщи. Денят беше прекалено богат на събития, сега му
трябваше да се поотпусне някъде. В някое заведение с тиха и бавна
музика, с добра климатична инсталация и забрана за пушене, а
също и с добро качество на сервирания алкохол.
Май съм почнал да пия много, помисли си той. Но избяга от тази
мисъл. Знаеше едно заведение - по-точно бар, - което изцяло
отговаряше на изискванията му. Наричаше се „Кървава луна”.
Клиентелата му се състоеше от интелигентни хора - студенти и
преподаватели от двата института, които се намираха наблизо, а
също и една общност от художници. Вътре беше приятно и
спокойно и винаги имаше места, може би защото за повечето хора
забраната да се пуши действаше отблъскващо. Но него точно тя го
привличаше.
Бягай на 153.

176
Беше прекалено хубава, за да не ѝ обърне внимание. Стоун се
загледа в нея и когато погледите им се срещнаха, той ѝ се усмихна
и вдигна чашата за поздрав. Момичето тръгна към него. Не беше
очаквал да стане толкова бързо, но това не го притесняваше. Когато
момичето стигна до масата му, из бара се понесоха завистливи
въздишки.
- Да не се опитваш да ме сваляш? - изгледа го подозрително тя.
- И аз не знам - отвърна Лари. - Отстрани как изглежда?
- Бе, май си е чиста свалка.
- Ами свалка да е. Нямам нищо против.
- И сега?
- А, да, моят следващ ход. Заповядай, седни!
- Лейла - представи му се тя.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.
- Е, аз искам да говоря сериозно с него.

Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара. Ясно беше, че нарочно е дошла на при него и то не
заради сините му очи.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

177
Движението беше светкавично. Мъжът дори не разбра какво му се
случва. Юмрукът на Лари го намери право в гърдите (не искаше да
причинява сериозна травма) и му изкара въздуха. Той отстъпи
назад, задави се и започна да се задъхва.
Трима души от компанията на пострадалия скочиха на крака и
изтичаха при него. Стоун се приготви да се бие с тях, но се оказа,
че те нямат войнствени намерения. Просто помагаха на приятеля
си. Бягай на 199.

178
Мъжьт не беше бияч, това се виждаше от пръв поглед. Затова Лари
прецени, че един юмрук в лицето ще му е достатъчен. Той сви
пръстите на дясната си ръка в юмрук и замахна.
Умножи и оценката на Стоун за сила по две и прибави към
произведението шанс и оценките за точност и бързина.
Ако крайният резултат е по-голям от 26, премини на 177. Ако е
по-малък от 24, бягай на 196. Ако е 24, 25 или 26, отиди на 184.

179
Посочи едно число. Ако е четно, премини на 165. Ако е нечетно,
бягай на 196.

180
И други хора бяха забелязвали, че в изражението на Лари понякога
се долавя нещо смъртоносно, което кара хората да не се разправят с
него. Мъжът с дънковата риза изглежда също бе стигнал до този
извод, защото предпочете да свие бойните знамена и да се оттегли
при компанията си, която го посрещна е подигравки.
- Благодаря! - усмихна се хитро тя и му подаде ръка. - Хайде да не
ми се сърдиш!
- Ох, имам ли избор? Нека поне да седнем.
- Лейла - представи му се момичето, когато се върнаха на масата.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.
- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи неща¬.та така
пред другите в бара.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

181
- Колко време ще ви трябва, за да изясните случая? - попита Стоун.
Въпросът беше малко безсмислен, защото никой не можеше да
каже колко трае едно разследване. Някои продължаваха вечно.
- Зависи - отвърна търпеливо Хартсън. - Ако жената е видяла нещо,
или се появи друг свидетел, може да постигнем резултати до
няколко дни. Иначе ще стане бавно.
Ако искаш Стоун да додаде още някой въпрос, върни се на 157 и
направи нов избор. Ако си приключил с въпросите, бягай на 197.

182
- Добре - съгласи се Стоун. - Ще трая.
- Така те искам. Остана ли нещо неизяснено?
Вонк и Хартсън поклатиха отрицателно глави.
- Добре тогава - каза Камински. - Вие, момчета сте свободни.
Стоун, ти остани. Искам да си поговорим.
Камински изпрати двамата инспектори до вратата, затвори след тях
и се обърна към Стоун.
- Знам, че искаш да бъдеш в течение на случая и ти обещавам, че
ще те информирам за всичко. Но пред момчетата от отдел
„Убийства” трябва да пазим политика. Прави се, че не знаеш нищо
и те ще бъдат доволни.
- Разбирам - кимна Лари. - Ще внимавам да не ги дразня. Благодаря,
шефе!
- Няма нищо. За всеки случай бъди внимателен тези дни. Не вярвам
да се опитат да те очистят, но знае ли човек.
- От обед съм нащрек - усмихна се Стоун. Той се потупа отляво по
гърдите, където беше сложил револвера си. - Готов съм да си
продам скъпо кожата.
- Кожа не се продава, тя се губи - поправи го Камински. - Пази си я!
Бягай на 175.

183
Да, мъжът наистина беше натрапник, но какво от това? А и
момичето си го просеше, с облекло, с поведение. Стоун се отдалечи
от двойката.
- Много ти здраве! - извика подире му тя и заговори на мъжа с
дънковата риза. - Добре, ще дойда с теб. Чакай да си взема
коктейла.
След секунда се чу звучен шамар. Стоун се обърна рязко и видя
изненаданата физиономия на мъжа, чиято дясна буза изглеждаше
пламнала дори на червеникавото осветление на бара.
- Така ти се пада! - извика момичето и побягна към Стоун.
- Ах, ти, кучко! - изрева мъжът ѝ се хвърли след нея. Тя се шмугна
зад Лари и го прегърна през кръста.
- Спаси ме! - прошепна тя мило в ухото му. - Спаси ме, чуваш ли?

Мъжът се закова пред Стоун.
- Е, явно аз ще си я водя - каза му Лари. - Няма отърване от такива
жени, братче!
Онзи го изгледа мрачно, но нямаше какво да каже и се оттегли при
компанията си, която го посрещна с шумни подигравки.
- Благодаря! - усмихна се хитро тя и му подаде ръка. - Хайде да не
ми се сърдиш! - предложи.
- Ох, имам ли избор? Нека поне да седнем.
- Лейла - представи му се момичето, когато се върнаха на масата.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.
- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само зашото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

184
Посочи едно число.
Ако е четно, премини на 177. Ако е нечетно, бягай на 196.

185
Стойката на мъжа не му даваше да го удари. Беше прекалено лесно.
Стоун реши да му даде още една възможност.
- Ще броя до три! - обяви той. - Ако не се разкараш, ще те ударя.
Едно...
- Бърборан!
- ... две...

- Две и половина!
- ... три.
Лари свърши броенето със спокоен тон и веднага след това атакува.
Избери един от изброените начини атака:
- удар с глава в лицето на противника - премини на 171.
- удар с юмрук в лицето на противника - отиди на 178.
- удар с коляно в стомаха на противника - бягай на 190.

186
- Разбира се, че трябва да знам всичко по този случаи - не се стърпя
Стоун. - Вие разбирате ли, че от това зависи дали ще спася кожата
си?
- Това не оправдава издаването на следствена тайна - запъна се
Хартсън.
- Да върви по дяволите следствената тайна, ще ми докладваш и
толкова!
- Спокойно, Лари! - намеси се Камински. - Слушайте, момчета,
знам, че отдел „Убийства” не обича да му се месят в работата и се
съобразявам с това. Ще докладвате на мен за всяка новост в хода на
следствието, защото е замесен мой подчинен. Аз ще преценявам
дали Стоун трябва да научи нещо.
- Ясно - кимна Хартсън със задоволство.
Стоун изръмжа сърдито, защото не обичаше да губи така.
Отбележи една точка „гняв” и премини на 174.

187
- Няма нищо по-лесно от това да се съглася - отвърна Стоун. Заповядай!
- Лейла - представи му се момичето.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.

- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

188
- О-ох! Оууу!
- Чакай малко, не мърдай!
- Разкарай се!
- Сега свършвам. Хайде, хоп! Вече няма да боли.
Момичето беше клекнало до Лари и държеше главата му в скута си.
С едната ръка придържаше отпуснатото му тяло, а с другата
почисти една кървяща рана на веждата с намокрена кърпичка.
- Сега добре ли си? - попита го тя.
Откакто те срещнах, не съм виждал добро.
- Е, крайно време е и това да стане - усмихна се неловко тя. - Хайде
да се върнем на масата.
Стоун събра сили да се изправи на крака. Не чувстваше сериозна
травма, само леки болки в трупа, но те щяха бързо да минат.
Тренираното му тяло можеше да носи на бой. А веждата беше леко
одраскана, нищо сериозно. Повече го заболя почистването на
раната с алкохол, отколкото самата рана.
- Ама хубаво ме отупа! - Стоун хвърли един поглед към компанията
на мъжа, видя го сред другите и му махна приятелски с ръка. Сам
си беше виновен за случилото се и не мислеше да се разправя.
- Лейла - представи му се момичето, когато се върнаха на масата.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
засмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.

- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

189
Движението беше изпълнено светкавично. Мъжът дори не разбра
какво му се случва. Стоун го хвана за ризата и го дръпна към себе
си и в същото време коляното му се заби в стомаха на противника
си. Можеше да го удари и малко по-надолу, но не искаше да му
причинява сериозна травма.
Ударът в стомаха се оказа напълно достатъчен. Мъжът се преви от
болка и направи няколко несигурни крачки назад. Трима души от
компанията на пострадалия скочиха на крака и изтичаха при него.
Стоун се приготви да се бие с тях, но се оказа, че те нямат
войнствени намерения. Просто помагаха на приятеля си.
Бягай на 199.

190
Мъжът не беше бияч, това се виждаше от пръв поглед. Затова Лари
прецени, че едно коляно в стомаха ще му е достатъчно. Той
протегна двете си ръце напред към ризата на мъжа.
Умножи оценката на Стоун 3а бързина по две и прибави към
произведението шанс и оценките за точност и сила. Ако крайният
резултат е по-голям от 26, премини на 189. Ако е по-малък от
24, бягай на 196. Ако е 24, 25 ти 26, отиди на 193.

191
Мъжът беше към четиридесетгодишен, с дънки, дънкова риза,
извадена над тях и маратонки. Къдравата коса и тънките мустачки

придаваха допълнителен чар на интелигентната му физиономия.
Най-вероятно беше преподавател.
- Нека би помогна, господине - предложи той. После хвана нежно
ръцете на момичето и с бързо движение я накара да пусне шлифера.
- Хайде, скъпа - подкани я той, - остави човека на мира.
- О, я се разкарай! - изсъска му тя. - Нещастник! Някой да те е
викал?
Мъжът се захили похотливо и я дръпна за ръката.
- Хайде, бейби, няма да съжаляваш.
- Тъпанар!
Момичето се опита да се освободи, но хватката на мъжа беше
прекалено силна за нея.
Какво искаш да направи Стоун сега?
- да я освободи от натрапника - отиди на 164.
- да използва случая да я зареже - премини на 183.

192
Стоун се предаде. Беше адски тъпо да се държи като катил, а и тя
нямаше да го изяде, я.
- Не - отвърна меко Лари. - Може и да си поговорим, щом толкова
настояваш.
- Струва ми се, че е абсолютно задължително да си поговорим потвърди тя.
- Добре тогава. Да започнем с имената.
- Лейла - представи му се тя.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.
- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той.

- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

193
Посочи едно число.
Ако е четно, премини на 189. Ако е нечетно, бягай на 196.

194
- Искаш от мен да си играя на сляпа баба с хората, които ме
преследват? - не можа да повярва на очите си Стоун. - Шефе, това е
абсолютно безумие. Това е точно толкова тъпо, колкото и да изляза
невъоръжен по улиците с голяма табела с надпис: „Аз съм Лари
Стоун, сам и невъоръжен. Роден самоубиец.”
- Преувеличаваш - опита се да го успокои Камински.
- Изобшо не преувеличавам. Какво като са от „Убийства”, да не са
сто кила? Случаят ме интересува, значи трябва да се съобразяват с
мен.
- Няма да стане, Лари - поклати глава Камински. - И те съветвам да
си сдържаш нервите поне в мое присъствие. Не забравяй, че съм ти
шеф.
- Това може лесно да се уреди - каза Стоун и извади револвера си.
За миг Хартсън и Вонк изтръпнаха, но Лари хвана оръжието за
дулото и го поднесе театрално на Камински. Подържа го така
няколко секунди, после го подхвърли на бюрото на шефа си.
- Това оставка ли значи?
- Значи, че ме нямаш за човек - тросна се Лари. - Поне ме уволни,
че да си знам положението.
Камински въздъхна дълбоко.
- Е, момчета, май свършихме за днес - обърна се той към Хартсън и
Вонк. - Няма да ви задържам повече. Стоун, ти остани. Искам да си
поговорим.
Камински изпрати двамата инспектори до вратата, затвори след тях
и се обърна към Стоун.

- Защо беше целият този цирк, Лари? - кипна Камински. - Нима
вече не можеш да си контролираш нервите? Знаеш много добре, че
хората от „Убийства” не обичат да им се меся работата. Ще ти
съобщавам всяка новост по следствието, но пред тях трябва да
играем театър. Такива са правилата.
- Разбирам - кимна Лари. - Ще внимавам да не ги дразня.
Извинявай, шефе!
- Няма нищо. За всеки случай бъди внимателен тези дни. Не вярвам
да се опитат да те очистят, но знае ли човек. И си прибери
револвера.
- Да, разбира се. Как иначе ще се пазя.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 175.

195
Стоун се вгледа в очите ѝ. Не откри и помен от шега. Напротив, тя
изглеждаше нервна и уплашена. Като че ли се криеше от някого,
който всеки момент можеше да я открие.
- Май си загазила - констатира той. - Кой ти каза да се обърнеш към
мен?
- Видях те по телевизията - обясни Лейла. - Дадоха твоя снимка,
когато говореха за атентата срещу твоя колега.
Стоун се смръщи, когато му напомниха неприятното събитие.
- Как успя да ме откриеш тук?
- Имам един познат в полицията. Свързах се с него и той ми даде
едно полезно сведение - мразиш заведения, в които се пуши. Е, даде
ми и адреса ти, но там нямаше никой. Затова почнах да обикалям
баровете, в които не се пуши.
- Общо два на брой в целия град - усмихна се Лари. - Не ти е било
много трудно. Кажи ми сега какъв е проблемът ти.
- Днес говорих с един от колегите ти. Мисля, че се казваше Вонк.
Да, сега си спомням. Представи се като инспектор Вонк от отдел
„Убийства”.
Стоун я погледна втрещено. Значи тя беше тайнствената
свидетелка. Съдбата му правеше страхотен подарък.
- Кажи ми, ти видя ли кой го направи?

Лари бе загубил контрол върху себе си. Ръката му се пресегна през
масата и се впи в нейната. Той леко я придърпа към себе си, за да не
пропусне дори част от някоя нейна дума.
- Ох, боли ме! - оплака се шя.
- Извинявай! - Стоун отслаби хватката си, но не я пусна. - Просто се
развълнувах. Но не ме мъчи, кажи ми какво си видяла.
- Страх ме е! После могат да ми видят сметката.
- Не, не те е страх. Иначе нямаше да дойдеш при мен. Хайде, кажи
ми какво знаеш!
- Искам да се махнем оттук - каза тя. - Искам да отидем у нас, там
ще се чувствам по-сигурна.
- А защо не в моя апартамент?
- О, там може да ни причакат! Не, не искам да рискувам. Живея
съвсем наблизо, само на три пресечки оттук.
- Добре - съгласи се Лари. - Отиваме у вас. Сама ли живееш?
Бяха излезли от бара и тръгнаха надясно по улицата.
- Това свалка ли е? - засмя се тя.
И той не знаеше дали е свалка. Честно казано, искаше му се тя да си
няма приятел. Но май беше рано да го казва.
- Питам от съображения за сигурност - опита да се измъкне Стоун.
- Дърт византиец! - смуши го в ребрата тя и се притисна до него.
Ами сега!? Как трябва да реагира Стоун на тази атака?
- да я отблъсне - марш на 163.
- да се предаде - бягай на 201.

196
Подценяването на противника му изигра лоша шега. Беше
причислил мъжа към хората, които не умеят да се бият, но беше
сгрешил. Преди да успее да нанесе удар, Стоун получи силно
кроше в брадата и залитна назад.
- Никога не посягай на боксьор! - извика въодушевен мъжът и заби
юмрука си в ребрата му. После продължи да го налага.
Лари се сви от болка, политна назад и падна на земята. Лейла
изпищя и се хвърли върху него, за да го защити. Мъжът спря да
удря, изруга и се върна при компанията си.

Намали оценките на две от качествата в таблицата „ЛАРИ СТОУН”
с по 1 точка. След това бягай на 188.

197
- Е, Лари, доволен ли си? - изнервено попита Вонк.
- От какво да съм доволен?
- От разпита. Държиш се така, сякаш ти ръководиш случая.
Какво трябва да отговори Стоун в тази ситуаиия?
- доволен е от работата на двамата инспектори - мини на 160.
- не е доволен - отиди на 166.

198
Някои хора бяха забелязвали, че в изражението на Лари понякога се
долавя нещо смъртоносно, което кара хората да не се разправят с
него. Мъжът с дънковата риза изглежда нямаше такова усещане,
защото не пожела да използва предоставената му възможност.
- Все пак ще остана - заяви гордо той. - Мъж, който се отказва от
жена, заради заплаха е мухльо.
- Мъж, на когото се налага да дърпа някоя жена, за да отиде при
него е нещастник.
- Обиждаш ли ме?
- Не, констатирам слабости.
- Много приказваш, момченце!
Тази реплика изнерви Стоун и той осъзна, че е време да действа..
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 185.

199
Стоун се обърна към момичето.
- Е, сега доволна ли си?
- Изобщо не съм виновна за вашите мъжки перчения - тросна се тя.
- Ако се беше държал като човек с мен в началото, нямаше да се
стига до бой. Затова не ми прехвърляй вината, ясно ли е?

Той се задоволи да я изгледа сърдито. Тя усети, че трябва да каже
нещо.
- Благодаря! - усмихна се хитро тя и му подаде ръка. - Хайде да не
ми се сърдиш!
- Какъв е смисълът?
- Смисълът е; че сега ти си моят храбър рицар - обясни сериозно
момичето. - Ти се би храбро за мен и сега не можеш да ме зарежеш
просто ей така. Ще нараниш крехката ми душа.
Нещо в думите ѝ го накара да се усмихне. Всъщност защо да не
поостане малко с нея. Беше красива, изглеждаше интелигентна,
малко странна, но в крайна сметка интересна.
- Нека да седнем - предложи Лари.
- Лейла - представи му се момичето, когато се върнаха на масата.
- Същата от песента на Ерик Клептън? - попита я Стоун и тя се
разсмя. - Аз пък се казвам Лари и май още не са написали? песен за
мен.
- Нищо - успокои го тя, - някой ден и това ще стане. Слушай, търся
един човек на име Лари Стоун. Случайно да го познаваш?
- Доста добре.
- Е, аз искам да говоря сериозно с него.
Стоун надуши някаква загадка. Всичко беше започнало като свалка,
но само защото момичето бе искало да представи нещата така пред
другите в бара.
- И за какво? - попита той.
- Мога да му бъда полезна - тайнствено отвърна Лейла. - Много
полезна.
Бягай на 195.

200
Странно колко рано опустяваха градските улици. Беше едва десет, а
навън нямаше хора. Виновна беше тъмнината, а също и
престъпността. Виновна беше и самотата, която завладяваше все
повече хора. През много от прозорците се процеждаше синкава
светлина от екраните на телевизорите. Яфисо следеше със затаен
дъх поредната сапунена опера, поредният екшън или комедия.
Отворете прозорците, подайте глави и наострете сетивата си,

искаше да им каже Стоун. Скоро този град ще стане арена на
кърваво
отмъщение.
Гледайте,
слушайте,
почувствайте
напрежението, което витае във въздуха - скоро, много скоро ще
стане интересно. И тогава ще забравите за телевизорите си за
известно време. А после пак ще се лепнете за тях, за да научите и
последната подробност за събитието, което се е случило във вашия
град.
Лейла се беше притиснала до него, а ръката му обхващаше кръста
ѝ. Тя беше неговият шанс за бърза развръзка. Ако беше видяла
нещо важно, ако само можеше да го насочи към виновника. Щеше
да научи всичко след малко.
Бягай на 206.

201
Хареса му усещането за женски ръце, обвити около кръста му.
Хареса му да бъде опора на някого, да има кого да закриля. Може
би беше време да превъзмогне онзи кошмар. В края на краищата
пет години са много време.
- Какво си се замислил?
- Мисля си колко студено трябва да ти е, за да се престрашиш да ме
прегърнеш.
- Ти за страшен ли се имаш? - усмихна се тя и се притисна по-силно
към него.
Бягай на 200.

202
Последен завой - десен - и излязоха на нейната улица. До входа на
жилището ѝ оставаха няколко десетки метра. Лари с безпокойство
огледа паркираните коли, просто по навик. Очукан стар форд, после
ягуар, а пред тях някаква японска или корейска марка с капковидна
форма. Той се загледа в нея. Май беше хонда. Имаше и още нещо
странно в тази кола...
- Лари, огледай се, моля те. Непрекъснато имам чувство, че някой
ни следи. И помни, че те харесвам.

Стоун не можа да схване логиката в думите ѝ. Какво общо имаше
следенето с харесването? Та тя е само една объркана и изплашена
до смърт жена, припомни си инспекторът. Нормално е сега да
говори каквото ѝ дойде на езика. За да я успокои, той се обърна
назад и огледа улицата.
И тогава се случиха няколко неща едновременно. Лейла се откъсна
от него и побягна към входа на жилището си (или поне така реши
Лари в първия момент). Предните врати на хондата се отвориха в
момента, когато Стоун потърси с поглед Лейла. От мястото до
шофьора се измъкна младеж с тъмно облекло, дълга коса на плитка,
тъмни очила и... картечен пистолет в дясната ръка.
Лейла тичаше към него. Младежът насочи пистолета към нея. Тя
стъпи накриво, токчето ѝ изпращя и се счупи, а тялото ѝ политна
напред. Куршумите.изсвистяха над нея и зачаткаха по стената,
вдигайки прах от старата мазилка. Пистолетът на младежа
продължи да описва дъга към Стоун.
Лари реагира светкавично и ръката му стисна дръжката на колта.
След миг дулото на верния „Детектив Спешъл” сочеше към
нападателя.
Вюк колко точки „гняв” си събрал.
Ако са повече от 8, отиди на 229. Ако са по-малко от 5, премини
на 212. Акоса 5, 6, 7 или 8, бягай на 220.

203
Отново продължиха прегърнати. Ръката ѝ се опита да загърне
кръста му с шлифера. Той беше преметнал ръка през рамото ѝ и
.леко галеше косите ѝ. От време на време тя вдигаше глава и го
поглеждаше. Но май се срамуваше да среща погледа му, защото
винаги когато той отвърнеше на погледа й, тя свеждаше глава. И
още нещо не му харесваше - в очите ѝ имаше сълзи, за които той не
намираше причина.
Ако искаш Стоун да я попита какво има, премини на 219. В
противен случай отиди на 227.

204
Нямаше съмнение, че именно Малдеризи е търсеният от Стоун
човек. Той разполагаше с достатъчно власт и пари, за да прати
професионални убийци по дирите му, а в същото време имаше и
солиден мотив да го направи. Събраните материали в папката бяха
достатъчни, за да се заведе дело срещу него, но не и да го тикнат в
затвора. Но по всичко личеше, че Донован е бил много близо до
осигуряването на непоклатими доказателства за участието на
Малдеризи в търговиите с наркотици и крадени коли.
На отделна бележка Донован беше записал: „Трябва да се свържа
със Стоун. Едно време той се занимаваше с Малдеризи.” Тъй като
информаторите на престъпността в полицията са толкова често
явление, колкото и информаторите на полицията сред престъпните
среди, беше логично да се предположи, че именно тази бележка е
решила съдбата на Стоун и Донован. Грешката на втория беше, че
папката е била прекалено достъпна за всеки, който е искал да я
прочете. За тази грешка той бе платил с живота си.
В папката имаше още и скица на имението на Малдеризи. Стоун я
разгледа, после я сгъна на четири и я пъхна във вътрешния джоб на
шлифера си. След това прибра папката на мястото и затвори
чекмеджето. Нямаше повече работа тук.
- Какво става, инспектор Стоун, свършихте ли си работата? посрещна го единият от пазачите. - Може би нещо спешно, а?
- Утре гледайте новините и ще разберете - подхвърли им мухата
Лари. - И се грижете за това момиче. Изпаднало е в шок, затова
потърсете нещо успокоително и не я оставяйте сама. Тя е ценен
свидетел.
Стоун се метна в хондата, която досега му беше свършила отлична
работа, и потегли. Не, не отиваше при Малдеризи. Все още бе
прекалено рано за това. Щеше да атакува на зазоряване, но дотогава
трябваше да види още един човек.
Премини на 237.

205
Посочи едно число. Ако е 1, премини на 246. Ако е 2 или 3,
отиди на 238. Ако е 4, 5 или 6, бягай на 216.

206
Вървяха мълчаливо вече няколко минути. От време на време Лейла
се обаждаше, за да каже накъде трябва да завият, но често просто го
дръпваше или побутваше в правилната посока.
Нетърпението изгаряше Стоун. Как, по дяволите, да бъде търпелив,
когато от тази информация зависи живота му? А всяка изминала
секунда работеше за невидимия враг, който несъмнено кроеше нови
планове да го убие.
Ако искаш Стоун да попита Лейла какво е видяла, премини на 213. В
противен случай отиди на 228.

207
Освен че го пазеше от студа, връхната дреха криеше и револвера.
Затова Стоун свали кобура и го пъхна във вътрешния джоб на
шлифера си преди да го даде на Лейла. След това пъхна револвера в

десния си заден джоб и извади черната тениска над дънките.
Тениската почти го прикриваше, а в тъмното нямаше кой да
рагличи очертанията на оръжието. Пробва, за да се увери, че може
да го извади лесно в случай на нужда.
Бягай на 203.

208
За съжаление твоите точки „гняв” са толкова много, че не дават
възможност на Лари Стоун да подобри оценките си за стрелба.
Примири се с това и бягай на 242.

209
- Внимавай! - изкрещя Лейла.
Нямаше нужда да го казва. С периферното си зрение Стоун също бе
мернал отварянето на шофьорската врата и измъкването на втория
нападател. При по-продължителен дуел револверът на Лари щеше
да отстъпи пред картечния пистолет на другия. Трябваше да реши
нещата бързо, дори с цената на известен риск.
Стоун се превъртя веднъж, за да използва инерцията на скока, след
това се изправи и се показа от другата страна на форда.
Нападателят стоеше точно срещу него на не повече от десетина
метра. Картечният пистолет започна да стреля.
Умножи оценката на Стоун за зрение по две и прибави към
произведението оценките за бързина и точност. Кът тази сума
прибави шанс и оценката за револвера „Детектив Спешъл” от
таблицата „СТРЕЛБА”.
Ако крайният резултат е по-голям от 31, отиди на 245. Ако е помалък от 27, премини на 234. Ако е 27, 28, 29, 30 или 31, отиди
на 221.

210
- Не знам дали твоята упоритост ти е спасила живота, но със
сигурност в момента скъсява моя - обвини я Стоун. - Няма причина

да мълчиш, няма никаква логическа причина. Някакво хрумване,
което трябва да се отстоява докрай и това е всичко.
- Значи мислиш, че си играя с теб? - извика тя и го пусна.
Стоеше срещу него с ръце на кръста и го гледаше с гръмотевичен
поглед.
- Не знам какво да мисля, когато се държиш така! - избухна Лари.
- Аз си рискувам живота заради теб, неблагодарнико! Могат да ме
очистят като едното нищо, само защото вървя до теб. Как можеш да
ме обвиняваш?
В очите ѝ се появиха сълзи и заблестяха като езера, огрени от лунна
светлина. Ръцете ѝ леко потреперваха. Вече не стояха на кръста,
беше ги събрала и сега мачкаше нервно пръстите си.
- Извинявай! - Той взе дланите ѝ и ги притисна нежно между
своите. - Просто и двамата сме изнервени.
- Няма нищо, Лари! - Тя отново се сгуши в него. - Само не ме
притискай.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 218.

211
След няколко метра тя прошепна:
- Лари, ти страшно ми харесваш. Не знам защо... защо го казвам
точно сега, когато... О, по дяволите, не ме слушай какво говоря!
Вече не можеше да сдържа сълзите си и заплака. Той я прегърна и я
целуна по челото. Лейла се притисна към него и зарида на гърдите
му.
Това май се нарича любов от пръв поглед, припомни си Лари. Не
беше изпитвал подобно чувство от няколко години. Усети колко му
е липсвало.
- Лари, страх ме е! - прошепна тя.
- Не се плаши, нали съм с теб - успокои я той.
Лейла се съвзе и продължиха към апартамента ѝ.
Бягай на 202.

212
Събери оценките на Лари Стоун за психика, бързина и точност.
Към сумата им прибави шанс и оценката на револвера
„Детектив Спешъл” от таблицата „СТРЕЛБА”.

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 241. Ако е помалък от 21, премини на 236. Ако е 21, 22, 23 или 24 отиди на 226.

213
Стоун леко притисна Лейла, за да я накара да вдигне глава. Тя
трепна и го погледна. Нещо не му хареса в погледа й, но то скоро
изчезна. Но за миг му се беше сторило, че вижда очите на
изплашено зверче.
- Извинявай, че пак отварям дума, но искам да знам какво точно си
видяла. Разбери, важно е да го науча бързо!
- Лари. моля те! След малко ще сме вкъщи, нека оставим този
разговор за там.
- Толкова ли е трудно да ми го кажеш сега?
В отговор тя се притисна още по-силно до него. Стоун капитулира
пред най-силното оръжие на жените - крехката им безпомощност.
Бягай на 228.

214
Посочи едно число. Ако е 1 или 2, премини на 216. Ако е 3 или
4, отиди на 238. Ако е 5 или 6, мини на 246.

215
Тя все още лежеше на тротоара, а над главата ѝ ясно личаха
дупките от куршумите. Беше се разминала с тях на милиметри.
Лейла плачеше.
Стоун приклекна до нея и я обърна на една страна, за да види
лицето и. Тя се възпротиви, но той зарови пръсти в косата й, стисна
я здраво и принуди момичето да го погледне.
- Защо, Лейла? - попита я Стоун.
- Нямах избор - проплака тя. - О, Лари, прости ми! Моля те, прости
ми! Моля те, моля те, моля те, моля те...
Лейла изпадна в истерия. Той я изправи на крака, прихвана я здраво
през кръста с лявата рька, докато с дясната държеше револвера, и я

довлече до хондата на двамата убийци. Настани я вътре на мястото
до шофьора, след това заобиколи и седна зад волана. Ключовете
бяха на таблото. Превъртя ги и колата запали. Идеално. Трябваше
да се измъкват, защото любопитните жители на квартала вече
надничаха през прозорците си, а все някой се беше сетил да
алармира полицията. Стоун чувстваше, че сега не е моментът да си
губи времето с колегите от полицията.
- Къде? - промълви Лейла, когато хондата потегли на скорост.
- В моя апартамент - отвърна ѝ рязко Стоун.
- Не искам! - изкрещя тя и се опита да се хвърли към него. Дясната
му ръка я посрещна и я бутна обратно на мястото ѝ.
- Те сигурно са сложили засада и там, Лари - проплака безпомощно
тя. - О, моля те да не ходим там! Само не там, моля те...
Ако решиш, че Стоун трябва да я послуша, отиди на 223. В
противен случай бягай на 230.

216
Сега имаш възможност да повишиш оценките на Лари Стоун за
боравене с различните оръжия в таблицата „СТРЕЛБА”. Трябва да
се съобразяваш с правилото, че най-голямата оценка е 6.
Имаш три точки, които трябва да разпределиш на четирите оценки.
Можеш да увеличиш три от оценките с по една точка или да
увеличиш една от оценките с две точки, а друга - само с една точка.
След като запишеш новите оценки, продължи играта на 242.

217
- Как те накараха да го направиш? - попита я той. - Шантаж?
Тя кимна унило.
- Кога стана това? Кога дойдоха при теб?
- Днес, преди няколко часа.
- Бързо пипат, значи. Защо са те избрали?
- Аз съм актриса - изхлипа Лейла. - Смятаха, че това ще ми помогне
да те заблудя и примамя до засадата.
- И са били напълно прави, гадовете. С какво те държат в ръцете
си?

- Снимки - проплака тя. - Мои снимки.
- Порнографски снимки?
- Не, от няколко бара за стрийптиз, където работих през първите си
два месеца в Яфисо. В началото не можех да си намирам роли, а
трябваше да се прехранвам от нещо. Имат десетки мои снимки във
всякакви пози и с всички отвратителни подробности.
- И какво прави тези снимки толкова страшни, че да пратиш на
смърт един човек заради тях?
- Те казаха, че ще ги изпратят на родителите ми. Не познаваш баща
ми. Той ще умре, ако ги види. Не можех да позволя това. О, Лари,
тогава още не те познавах. Казах си...
- Стига, моля те, сега не ми се слушат сантиментални истории. Кой
те нае за тази работа?
- Не знам. Прибирах се от репетиция и тъкмо отключвах вратата,
когато някой ме блъсна вътре в апартамента. Докато се осъзная,
вече бях на леглото си с вързани ръце и кърпа в устата. Пердетата в
спалнята бяха пуснати. Те са много дебели и изобщо не пропускат
светлина, така че беше тъмно и не можех да виждам лицата на
нападателите си. Те запалиха нощната лампа, но я насочиха право в
лицето ми. След това започнаха да ми показват снимките. Описваха
ми какво щяло да стане, ако всяко семейство в селото на
родителите ми получи по няколко такива снимки с препоръчано
писмо. Когато ме докараха дотам, че да им се моля като на Господ,
направиха предложението си. Беше страшно, но нямах право да
отказвам.
- Глупачка! Нима си мислела, че ще те оставят жива?
- Тогава мислех, че ако изпълня моята част от уговорката, всичко
ще ми се размине. Господи, съвсем бях забравила за този период от
живота си! Беше толкова отдавна, когато танцувах за разни пияни
мъже, сякаш преди цяла вечност. А днес, докато разглеждах
снимките, се пренесох в онова време.
Тя отново се разрида. Стоун се замисли върху казаното от нея.
Беше гастролирала в няколко бара, значи не можеше да се набеди
директно собственикът на един от тях за съучастник. Не беше
видяла нищо от похитителите си. Отчайваща история. Лейла беше
бита карта, от нея не можеше да се научи нищо. Врагът беше

изпратил професионалисти и те бяха пипали изключително чисто.
Толкова чисто, че чак настръхваше като си помисли.
Само че онези двамата са мъртви, каза си той. А бомбата си
изпълни предназначението само наполовина. Така че едва ли бяха
чак толкова добри. Но как да ги намери? Още утре ще нареди
няколко човека да започнат разследване по стрийп-баровете, където
беше танцувала Лейла. Но какво да прави до утре, за да не изостава
от темпото на врага? Дотогава можеха да му заложат няколко
засади, можеше вече да е мъртъв. Нещо трябваше да се направи и
то веднага.
И тогава се сети за разговора си с Донован. По дяволите, отговорът
е бил в съзнанието му през цялото време, само че той не е можел да
го види. На всяка цена трябваше да види документите, които стояха
заключени в бюрото на Донован. Веднага!
Стоун скочи на крака и облече шлифера си.
- Къде отиваш? - сепна се Лейла.
- В службата. Трябва да проверя една следа.
- Ами аз?
Ако решиш, че Стоун трябва да я вземе със себе си, отиди на 235. Ако
предпочетеш да я остави в апартамента си, бягай на 225.

218
Подухна вятър и Лейла потрепери. Едва сега Лари осъзна, че
раменете ѝ са голи, а и останалата част от хубавото и тяло не е кой
знае колко дебело облечена.
Ако решиш, че Стоун трябва да си свапи шлифера, отиди на 231. В
противен случай премини на 224.

219
Тя започваше да му става все по-симпатична и Стоун не можеше да
понесе да я гледа тъжна.
- Я чакай малко! - спря я той. Хвана лицето ѝ с две ръце и я накара
да го погледне в очите. - Какво ти става?
Тя се смути, опита се да извие глава, да се измъкне, но той не
отстъпи.

- Лари, а ти харесваш ли ме?
- Това ли било, по дяволите!
- Харесваш ли ме? - настоя Лейла.
- Да, Лейла, много ми харесваш.
Той я привлече към себе си и я погали по лицето. Тя зарови глава в
гърдите му и захлипа.
- Какво има, скъпа? Какво те тревожи?
- Нишо - промълви тя. - Хайде да продължаваме. Изглеждаше, че
няма начин да се притиснат по-силно един към друг, но те все пак
успяха. Бягай на 211.

220
Събери оценките на Лари Стоун за психика, бързина и точност.
Към сумата им прибави шанс и оценката на револвера
„Детектив Спешъл” от таблицата „СТРЕЛБА”.
Ако крайният резултат е по-голям от 26, отиди на 241. Ако е помалък от 23, премини на 236. Ако е 23, 24, 25 или 26, отиди на 226.

221
Посочи едно число.
Ако е четно, отиди на 234. Ако е нечетно, бягай на 245.

222
Посочи едно число.
Ако е 1, премини на 208. Ако е 2 или 3, отиди на 238. Ако е 4, 5
или 6, бягай на 246.

223
Стоун удари рязко спирачка и се обърна към нея.
- Сигурна ли си, че ме дебнат при апартамента ми.
- Да - закима усърдно Лейла. - О, да, те дебнат там. Знам, че дебнат.

- Добре, но къде тогава можем да отидем? - зачуди се Лари. - Тази
кола сигурно е крадена и нищо чудно в скоро време да започнат да
я издирват. Трябва да намеря спокойно място, където да поговоря с
нея.
Размишляваше на глас, ругаеше и кроеше планове, които вечно
имаха пропуски. Така продължи няколко минути.
- О, по дяволите, защо ли те слушам! - плесна се по челото Стоун. Никой нищо не ти е казвал, ти си само една пионка. Не трябваше да
те слушам. Те нямат никаква причина да ме чакат там, защото са
знаели, че ще ме издебнат пред жилището ти. И тъй като двамата са
мъртви, босът за известно време няма да знае какво е станало.
Значи апартаментът ми ще бъде безопасно място поне за час. После
може и да минат натам, но мен вече няма да ме има.
Стоун подкара хондата към дома си.
Отбеаежи една точка „гняв” и бягай на 240.

224
Лари я прегърна още по-плътно и прокара ръка по гърба й, за да я
постопли.
- Не става - поклати глава тя. - Цялата треперя.
- Студено е тази вечер наистина.
- Лари, не чувстваш ли нужда да ми услужиш с нещо? - хитро
попита Лейла. - Нещо, което да ме стопли.
- Намекваш за шлифера ми? - предположи той.
Тя поклати утвърдително глава. Да, точно за шлифера ѝ беше
думата.
Бягай на 207.

225
- Ти оставаш тук.
- Не! - изкрещя Лейла и се хвърли към него. - Не ме оставяй, моля
те! Нима искаш да ме убиеш? Те ще дойдат тук рано или късно.
Може би вече са долу и ни причакват. Най-много след час-два ще
пристигнат.

Права беше и Стоун се укори за грешката си. Не трябваше да
пропуска такива възможности, ако искаше да оцелее.
- Спокойно! - каза ѝ той. - Идваш с мен, само че трябва да ти дам да
облечеш нещо.
Той разрови в гардероба си и измъкна оттам още един шлифер.
- Хайде, облечи го и да тръгваме!
Когато се качваха в хондата, приличаха на двама агенти от ФБР.
Отбележи една точка „гняв” и бягай на 243.

226
Посочи едно число.
Ако е четно, отиди на 236. Ако е нечетно, бягай на 241.

227
Тя започваше да му става все по-симпатична и Стоун не искаше да
я вижда тъжна. Но не смееше да я попита нищо.
Изведнъж Лейла спря и рязко се обърна към него.
- Лари, а ти харесваш ли ме?
- Това ли било, по дяволите! От няколко минути сърцето ми се къса
като те гледам.
- Харесваш ли ме? - настоя Лейла.
- Да, Лейла, много ми харесваш.
Той я привлече към себе си и я погали по лицето. Тя зарови глава в
гърдите му и захлипа.
- Какво има, скъпи? Какво те тревожи?
- Нищо - промълви тя. - Хайде да продължаваме.
Изглеждаше, че няма начин да се притиснат по-силно един към
друг, но те все пак успяха.
Бягай на 211.

228
Вървяха и мълчаха. Но въпросите напираха в устата на Стоун и той
не можеше да ги удържи.

- Толкова си упорита! - възкликна горестно Лари. - Всяка секунда
неизвестност ми скъсява живота. Няма ли милост в теб?
- А ти имаш ли милост за мен?
- Инат!
- Може би моята упоритост ме е спасила в този град, Лари. Знаеш
ли колко е трудно за сама жена в Яфисо? Не ми пробутвай молби за
милост.
Ще се опита ли Стоун да спори с нея, за да я накара по-бързо да му
разкаже какво е видяла?
-да - премини на 210.
-не - отиди на 218.

229
Събери оценките на Лари Стоун за психика, бързина и точност.
Към сумата им прибави шанс и оценката на револвера
„Детектив Спешъл” от таблицата „СТРЕЛБА”.
Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 241. Ако е помалък от 25, премини на 236. Ако е 25, 26, 27 или 28, отиди на 226.

230
- Млъкни! - кресна ѝ Стоун. - Няма начин да ме очакват там,
защото са знаели, че ще ме издебнат пред жилището ти. И тъй като
двамата са мъртви, шефът им за известно време няма да знае какво
е станало. Значи апартаментът ми ще бъде безопасно място поне за
час. После може и да минат натам, но мен вече няма да ме има.
Стоун подкара хондата към дома си.
Бягай на 240.

231
- Чакай! - спря се Лари.
- Нали няма да ме питаш какво съм видяла? - вдигна умолително
очи към него Лейла. - Моля те!

- Не, момичето ми - погали я по косата Стоун. - Няма да те питам.
Но стана студено, а ти си гола. Случайно имам един шлифер, който
може да ти свърши работа.
Тя прие саможертвата му с благодарна усмивка.
Бягай на 207.

232
Посочи едно число. Ако е 1, премини на 238. Ако е 2 или 3,
отиди на 246. Ако е 4, 5 или 6, бягай на 208.

233
Време е ти, читателю, да разгледаш таблицата „ВЪОРЪЖЕНИЕ”.
Вече притежаваш и петте изброени вида оръжия. Ето няколко думи
за всяко от тях:
- „Детектив Спешъл” - модел на колт с къса цев и барабан, който
събира шест патрона. Не е много точен, заради късата си цев, но от
близко разстояние нанася големи поражения.
- „Питон” - модел на колт с дълга цев и барабан, който събира
шест патрона. В ръцете на опитен стрелец той притежава точността
на пушка при далечна стрелба.
- картечен пистолет - използва се главно при бой срещу
многоброен противник, когато трябва да се стреля бързо и
стрелецът няма възможност да се прицелва.
- „помпа” - притежава изключителна поразяваща мощ и нанася
сериозни наранявания. Пълнителят съдържа само пет патрона. С
„помпа” може да се пробие преграда, пред която обикновените
оръжия са безсилни. Един изстрел с нея разбива почти всяка
ключалка.
- гранати - причиняват мощен взрив и са удобни срещу
многоброен или добре прикрит противник.
В таблицата „ВЪОРЪЖЕНИЕ” срещу всяко оръжие с кръгчета са
отбелязани мунициите за него. В текста ще срещаш указания, че си
изразходвал тази или онази муниция и ти ще трябва да отбелязваш
това в таблицата, като задраскваш едно или няколко кръгчета в
зависимост от указанието. Например, казано е, че си изстрелял два

куршума с „помпата”. Тогава задраскваш две от петте кръгчета.
При картечния пистолет е най-лесно - той се използва само веднъж
и след това се захвърля.
Когато срещнеш въпрос колко муниции имаш за дадено оръжие,
трябва да броиш не задрасканите кръгчета.
Това е всичко, което трябва да знаеш за таблицата
„ВЪОРЪЖЕНИЕ”. Сега премини на 244, за да разгледаш
картата на имението на Малдеризи.

234
Стоун дори не успя да натисне спусъка на своя колт. Вълната от
куршуми го блъсна в гърдите и го отхвърли назад. А младежът
продължаваше да го пълни с олово...
Ясно е като бял ден, че това е смърт. Единственият изход е да
започнеш играта отначало. Успех този път!

235
- Идваш с мен, разбира се. Най-много след час-два те ще
пристигнат тук да ме търсят. Трябва да ти дам да наметнеш нещо.
Той разрови в гардероба си и измъкна оттам още един шлифер,
досущ като неговия, само че чист.
- Хайде, облечи го и да тръгваме!
Когато се качваха в хондата, двамата приличаха на агенти от ФБР.
Бягай на 243.

236
Двамата стреляха едновременно. Куршумът на Лари простреля
нападателя в челото. Но инспекторът нямаше възможност да се
зарадва на попадението си. Вълна от куршуми го блъсна в гърдите
Той отхвръкна назад и падна по гръб. През бялата пелена, която се
беше спуснала пред очите му, Стоун видя как вторият нападател се
приближава до Лейла и пуска няколко откоса в тялото ѝ. След това
всичко изчезна...

Това е смърт. Сега трябва да започнеш цялото приключение
отначало. И да се опиташ да пропуснеш този епизод при следващия
прочит на книгата.

237
Частният стрелкови клуб „Вилхелм Тел” работеше денонощно, но
след полунощ клиентелата му значително оредяваше. Когато Стоун
пристигна там, той завари на полигона само собственика на клуба.
Двамата се поздравиха като стари приятели.
- Лари, радвам се да те видя! Какво, ще постреляме ли? Като в
добрите стари времена!
- Ние сме все още млади, Джош, а добрите времена продължават.
Предполагам, сещаш се за какво съм дошъл при теб.
- Пак някоя от твоите лудории, за която утре ще четем по
вестниците. Познах ли?
- Право в целта, Джош. Трябва ми стабилно оръжие.
- Ясно, значи работата е сериозна - замисли се Джош. - Е, нямам
базуки, нито ракети земя-земя, но все нещо ще се намери. Ще ти
дам един картечен пистолет и една „помпа”. Ако ти трябват, имам и
две гранати. Пистолета можеш да използваш срещу по-голям брой
врагове, а „помпата” е много мощна, макар да има само пет
куршума. Но с нея можеш да убиеш слон, а също и да пробиеш
тънка стена. Условието го знаеш.
- Знам. Ще ти платя до една седмица, а за произхода на оръжието
няма да се разчуе, обещавам ти. При моя пост в полицията никой
няма да седне да се рови, ако забраня. И, Джош, искам, да се
поупражнявам малко с двете оръжия. Имам още няколко часа преди
да започна танца.
- О, да. ти все още си почитател на танца на смъртта. Беше си луд
още от малък, Лари.
- Знам, но ще те помоля да побързаш. Не искам да ми печатат
некролог, само защото не съм имал достатъчно време да се
упражнявам.
Виж колко точки „гняв” си събрал.
Ако са повече от 9, премини на 232. Ако са 8 или 9, отиди на 222. Ако
са 6 или 7, бягай на 214. Ако са по-малко от 6, мини на 205.

238
Сега имаш възможност да повишиш оценките на Лари Стоун за
боравене с различните оръжия в таблицата „СТРЕЛБА”. Трябва да
се съобразяваш с правилото, че най-голямата оценка е 6.
Имаш две точки, които трябва да разпределиш на четирите оценки.
Можеш да увеличиш две от оценките с по една точка или да
увеличиш една от оценките с две точки. След като запишеш
новите оценки, продължи играта на 242.

239
Стоун погледна часовникът на таблото на колата. Показваше точно
четири и половина. Време беше нещо да започне и някой да си
плати.
Още веднъж провери въоръжението си. Картечният пистолет
висеше на каишка на врата му, двата револвера бяха в кобурите под лявата мишница и на дясното бедро, „помпата” беше пъхната в
тесен и дълбок джоб от вътрешната страна на шлифера, а двете
гранати лежаха във вътрешния джоб на същата дреха.
Стоун бавно подкара хондата към портала на имението. Скоро
спокойната утрин щеше да се изпълни с грозни звуци и
предсмъртни стенания, но това изобщо не го натъжаваше.
Напротив, приближаването на часа на разплатата го правеше почти
щастлив.
Бягай на 247.

240
Както можеше да се очаква, апартаментът беше чист. Стоун изгуби
десетина минути, за да се увери в това. Той настани ридаещата
Лейла на дивана в хола, съблече шлифера от нея и я зави с одеяло.
След това извади втория си револвер - дългия колт модел „Питон” и
го сложи в специален кобур, който прикрепи към дясното бедро с
два еластични колана. Специалното на кобура беше това, че при
него револверът не се вадеше нагоре, а напред. Така ръката на
стрелеца можеше да насочи оръжието към целта без да се сгъва в

лакътя. Изпитанията бяха показали, че по този начин се пести
почти половин секунда, а често това е цената на един човешки
живот. Стоун зареди и другия си револвер и едва тогава отиде при
Лейла. Време беше тя да му разкаже всичко, което знае.
Бягай на 217.

241
Стоун изпревари нападателя си със стотни от секундата, но именно
те спасиха живота му. Той стреля два пъти и се хвърли на земята
зад форда. Видя как куршумите му пробиват дупка в челото на
младежа. Една дупка! Значи другият не беше улучил. Голяма
работа, и един свърши работата.
Младежът политна назад. Пръстът му продължаваше да натиска
спусъка на автомата и прозорците на околните сгради започнаха да
се пукат. Това продължи не повече от две-три секунди. След това
куршумите свършиха, а младежът се отпусна назад и се строполи
мъртъв на земята.
Бягай на 209.

242
След като се упражнява повече от три часа и изстреля около хиляда
и петстотин куршума, Лари напусна „Вилхелм Тел”, качи се на
хондата и пое към имението на Малдеризи. До четири и половина времето, определено от него за начало на акцията - имаше повече от
час. През това време щеше да измисли плана за действие.
Бягай на 233.

243
Стоун остави Лейла на грижите на охраната и влезе в пустата по
това време на денонощието - минаваше полунощ - сграда,
придружаван от един от пазачите. Лари имаше ключ за вратата на
отдел „Пожар”, а кабинетите на отделните служители не се
заключваха. Така той безпрепятствено се озова в кабинета на

Донован. В най-горното чекмедже отдясно имаше дебела жълта
папка. Стоун я извади и се зачете в нея. Пазачът го наблюдава
известно време, а после се загледа през прозореца.
На папката с черен флумастер и едри букви пишеше: „Енцо
Малдеризи”. Лари придърпа един стол, седна на бюрото и се
задълбочи в събраните от Донован материали. Бягай на 204.

244
Стоун извади картата, която беше взел от папката на Донован и
внимателно я разгледа. На нея бяха отбелязани шест по-специални
обекта. Номер 1 беше отбивката към имението. Номер 2 беше
портал и там имаше забележка: „Много здрав и труден за

разбиване.” С номер 3 беше означена постройка за охраната на
вратата (не повече от четирима души), а номер 4 беше по-малко
помещение за охраната, където обикновено имало трима души.
Номер 5 беше къщата, в която живееше Малдеризи, а номер 6 беше
високата зидана стена, по върховете на която имаше телени мрежи
и течеше ток с високо напрежение.
Донован беше проучил какво е разположението на къщата.
Входната врата водеше към широко фоайе, където точно пред
влизащия имаше широко стълбище. На втория етаж имаше два
коридора. Ако човек избереше левия коридор, след един завой
щеше да се озове пред покоите на Малдеризи.
Планът започна да се оформя в главата на Стоун. Първо трябваше
да разбие ключалката на портала (с куршуми, а не с кола, защото
хондата можеше да се повреди при удара и тогава той щеше да
остане без транспорт до къщата на Малдеризи) и да нахлуе в
имението. С оръжията, които притежаваше това нямаше да е
проблем. След това щеше да очисти охраната в номер 3 и в номер 4.
Между портала и къщата имаше голямо разстояние, а и шосе 66
беше много натоварено.
Ето защо шумът от престрелката при портала едва ли щеше да бъде
чут в къщата. Това означаваше, че щеше се появи изненадващо при
къщата. На място щеше да прецени как да се справи с охраната и да
се придвижи възможно най-бързо до покоите на врага си по
маршрута, описан от Донован.
Бягай на 239.

245
Стоун приклекна зад багажника на форда и стреля три пъти в
младежа. Откосите на картечния пистолет изпотрошиха стъклата на
форда, но минаха встрани или над Лари.
Два от трите изстрела на колта попаднаха в целта. Единият куршум
улучи гърдите, а другият - дясното рамо. Младежът изпусна
оръжието си и извика от болка. След това се свлече на улицата.
Лари заобиколи форда и се приближи до него. Все още беше жив и
следователно от него можеше да се изтръгне информация за

работодателя му. Младежът събра последните си сили и вдигна
картечния пистолет с лявата си ръка.
- Не го прави! - предупреди го Стоун. - Не ме карай да те убивам!
Онзи се изхили безумно и се опита да насочи пистолета си към
инспектора. Стоун нямаше избор. Последният куршум простреля
челото на нападателя и той рухна мъртъв.
Лари се огледа за Лейла. Бързо на 215!

246
Сега имаш възможност да повишиш една от оценките на Лари
Стоун за боравене с различните оръжия в таблицата „СТРЕЛБА” с
една точка. Трябва да се съобразяваш с правилото, че най- голямата
оценка е 6. Избери коя от четирите оценки да увеличиш с една
точка.
След като запишеш новата оценка, продължи играта на 242.

247
Стоун спря на няколко метра от портала и огледа арсенала
си. Ключалката на портала може да бъде разбита с:
- „помпа” - премини на 255.
- картечен пистолет - отиди на 265.
- граната - бягай на 298.

248
Ударът в открехнатия портал посмачка предницата на хондата, но
не нанесе някакви сериозни повреди. Стоун удари спирачки и
колата се закова точно пред вратата на първото помещение на
охраната.
Охраната може да бъде унищожена с:
- „помпа”, но само ако изобщо не си стрелял с нея от началото
на акцията - премини на 256.
- картечен пистолет - отиди на 266.
- граната - бягай на 299.

249
Новото препятствие по пътя към Малдеризи не закъсня. Хората от
обекта, означен на картата на Донован с номер 3, тичаха към
портала, за да се притекат на помощ на колегите си. Бяха трима
души с автомати и се намираха на двайсетина метра от
помещението, в което се намираше Стоун.
Има три варианта за посрещане на враговете:
- с „Питон”- отиди на 288.
- с „помпа”, но само ако не е стрелял изобщо с нея от началото
на акцията - премини на 300.
- с картечен пистолет - бягай на 303.

250
Пътят към къщата на Малдеризи беше открит. Стоун се метна в
хондата и залепи педала на газта за пода. Половин минута по-късно
колата изскочи с бясна скорост от последния завой и с оглушително
свистене на гуми се спря пред парадния вход на сградата. Лари
веднага забеляза четирима от бодигардовете на домакина, които се
бяха скупчили около една кола и изненадано го гледаха. Трябваше
да ги унищожи и то бързо, преди да са загрели какво става.
Има няколко варианта:
- с „Питон”, но само ако Стоун изобщо не е стрелял с него премини на 259.
- с граната - отиди на 270.
- с „помпа”, но само ако Стоун изобщо не е стрелял с нея - бягай
на 278.
- с картечен пистолет - мини на 289.

251
Входната врата на къщата беше заключена. Лари я огледа и
установи, че тя изглежда достатъчно здрава, за да не се плаши от
ритници. Значи трябваше да използва оръжие, за да влезе вътре.
С какво ще разбие Стоун вратата?

- с „Питона”, ако има поне три куршума за него - премини на 260.

- с картечния пистолет - бягай на 271.
- с граната, ако му е останала - мини на 279.
- с „помпа”, ако има поне един куршум в нея - отиди на 291.

252
Стоун нахълта в голямото фоайе на къщата на Малдеризи. Донован
беше описал обстановката абсолютно точно. Широкото стълбище
беше точно пред Лари. Неприятният момент в цялата ситуация бяха
четиримата въоръжени с пистолети мъже, които всеки момент
можеха да открият огън по инспектора.
С кое оръжие ще стреляш по четиримата?
- „помпа”, но само ако изобщо не си стрелял с нея по време на
акцията - премини на 261.
- „Питон”, но само ако изобщо не си стрелял с него по време на
акцията - върви на 302.
- „Питон”, с който си изстрелял само три куршума, а не
всичките шест - бягай на 272.
- картечен пистолет - отиди на 292.

253
Стоун изкачи стълбището и се озова в началото на два коридора.
Според данните на Донован тук трябваше да се избере по левия
коридор и Лари го направи. На първия завой срещу него изскочиха
тичешком двама от бодигардовете на Малдеризи.
С какво ще стреляш сега?
- картечен пистолет - върви на 262.
- „помпа”, но само ако не си я използвал преди - бягай на 280.
- „Питон”, но само ако не си го използвал преди - премини на 284.
Ако нито един от тези варианти не е подходящ за теб, мини на 273. И
не лъжи, защото няма смисъл. На 273 не те очаква смърт.

254
Стоун прескочи двата трупа и след десетина метра стигна до
дъното на коридора. Там имаше врата, която според Донован

водеше към покоите на Малдеризи. Инспекторът светкавично
съобрази, че не бива да се опитва да я отваря с ръка или крак,
защото врагът можеше да дебне от другата страна с насочен
пистолет и да открие огън при най-малкия признак, че някой стои
пред вратата. Ключалката трябваше да бъде разбита с изстрел.
С какво оръжие ще стреляш по ключалката?
- „помпа” - премини на 296.
- „Питон” - отиди на 310.
- „Детектив Спешъл” - върви на 283.

255
След кратко колебание Стоун избра „помпата” и се прицели в
ключалката.
Събери оценката на „помпата” от таблица „СТРЕЛБА” с
оценката на Стоун за точност и прибави шанс. Ако резултатът
е по-голям от 14, премини на 274. Ако е по-малък от 12, отиди
на 305. Ако е 12, 13 или 14, бягай на 286.

256
Стоун грабна „помпата” и изскочи от колата. Със силен ритник той
блъсна вратата на помещението и нахълта вътре.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 275. Ако е нечетно,
премини на 287.

257
Вътре имаше точно четирима души, но никой от тях не беше успял
да се докопа до оръжието си. Стоун ги ликвидира с пет бързи
изстрела. Първият път стреля малко прибързано и пусна два
куршума в целта, защото ръката на мъжа почти докосваше
дръжката на пистолета му.
Отбележи, че си изразходвал петте куршума на „помпата” и вече не
можеш да я използваш. След това отиди на 249.

258
Стоун измъкна дългия револвер от кобура му и внимателно се
прицели в приближаващите се противници. Изчака ги да се
приближат достатъчно и откри огън. Когато и шестте куршума бяха
изстреляни, мъжете лежаха мъртви по пътя.
Отбележи, че си изразходвал всички муниции на „Питона” и повече
няма да можеш да го използваш. След това отиди на 250.

259
Стоун извади светкавично дългия си револвер и го насочи към
четиримата. Трябваха му шест изстрела, за да унищожи тази
групичка.
Отбележи, че вече не можеш да използваш „Питона”. След това
отиди на 251.

260
На третия изстрел ключалката се предаде.
Отбележи, че си изстрелял три от куршумите в „Питона”. След
това върви на 252.

261
С пет бързи изстрела Стоун се справи с поредната опасност и
продължи нагоре по стълбището към покоите на Малдеризи.
Отбележи, че вече не можеш да използваш „помпа”. След това
отиди на 253.

262
Стоун реагира светкавично и изпразни пълнителя на картечния
пистолет в телата на двамата. След това продължи напред.

Отбележи, че вече няма да можеш да разчиташ на картечния
пистолет и премини на 254.

263
Посочи едно число. Ако е четно, върви на 294. Ако е нечетно,
премини на 309.

264
Стоун измъкна малкия колт с рязко движение и откри огън по
тичащите. Трябваха му три куршума, за да си разчисти пътя.
Отбележи, че си изстрелял три от куршумите на „Детектив
Спешъл” и премини на 254.

265
Стоун свали картечния пистолет от врата си, подаде го от
прозореца на колата с лявата си ръка и се прицели в ключалката.
Когато и последният куршум бе изстрелян, порталът леко се
открехна. Лари даде газ и хондата влетя в имението на Малдеризи.
Отбележи, че си изразходвал мунициите за картечния пистолет и не
можеш да го използваш повече. След това премини на 248.

266
Стоун свали картечния пистолет от врата си и изскочи от колата.
Със силен ритник той блъсна вратата на помещението.
Вътре имаше четирима души, но никой от тях не беше успял да се
докопа до оръжието си.
Канонадата от куршуми, която заля стаята, остави след себе си
много дупки по стените. И четири трупа.
Отбележи, че вече не можеш да използваш картечния пистолет
и бягай на 249.

267
Посочи едно число. Ако е четно, премини на 257. Ако е нечетно,
отиди на 276.

268
Стоун взе „помпата” и внимателно се прицели в идващите
противници. Изчака ги да се приближат достатъчно и откри огън.
Когато пълнителят свърши, тримата лежаха мъртви на пътя.
Отбележи, че си изразходвал му нишите на „помпата” и вече няма
да можеш да я използваш. След това отиди на 250.

269
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 258. Ако е нечетно,
премини на 277.

270
С бързо движение Стоун извади гранатата от вътрешния джоб на
шлифера си и я запрати към групичката. Чу се взрив, човешки тела
полетяха във въздуха и това беше краят на тази групичка.
Отбележи, че си изразходвал една граната.
След това бягай на 251.

271
Стоун изстреля целия пълнител на пистолета, за да разбие
ключалката.
Отбележи, че си изстрелял пълнителя на картечния пистолет и вече
не можеш да го използваш в престрелките.
След това върви на 252.

272
Стоун измъкна Питона и стреля много бързо три пъти. Трима от
слизащите рухнаха мъртви, но един остана. В дългия револвер
нямаше повече куршуми, затова Лари го захвърли и извади
светкавично малкия „Детектив Спешъл”. Три бързи изстрела

донесоха гибелта на последния от четиримата. Стоун пое нагоре по
стълбището към покоите на Малдеризи.
Отбележи, че си изстрелял три куршума с Питона и три с „Детектив
Спешъл”. След това върви на 253.

273
Виж мунициите на „Детектив Спешъл”. Ако по време на
акцията Стоун е стрелял с него, премини на 282. Ако все още не
го е използвал в престрелка, върви на 281.

274
Едва на четвъртия изстрел портала леко се отвори. Стоун даде газ и
хондата влетя в имението на Малдеризи.
Отбележи, че си изразходвал четири от петте куршума на
„помпата”. След това отиди на 248.

275
Проехтяха два изстрела. Стоун не беше очаквал толкова бърза
реакция от страна на охраната, но момчетата явно си разбираха от
работата. Може би бяха чули спирането на колата пред портала
въпреки шума от шосето.
Изведнъж нещо парна Лари в гърдите, причерня му. А охраната
продължаваше да го пълни с олово...
Това е смърт. Сега трябва да се върнеш на 247 и да започнеш
наново акцията. Или да започнеш направо от епизод 1. Изборът
е изцяло твой!

276
Вътре имаше точно четирима души, но никой от тях не беше успял
да се докопа до оръжието си. Стоун ги ликвидира с четири бързи
изстрела.
Отбележи, че си изразходвал четири от петте куршума на
„помпата”. След това отиди на 249.

277
Стоун извади дългия револвер от кобура му и внимателно се
прицели в идващите противници. Изчака ги да се приближат още
съвсем малко и откри огън. Повали ги с три куршума - по един в
челото на всеки от тримата. Неслучайно Питона беше любимото му
оръжие.
Отбележи, че си изразходвал три куршума на „Питона”. След
това отиди на 250.

278
Стоун насочи светкавично „помпата” към четиримата. Трябваха му
пет изстрела, за да унищожи тази групичка.
Отбележи, че вече не можеш да използваш „помпата”. След това
отиди на 251.

279
Стоун се отдалечи на достатъчно разстояние от вратата и хвърли
гранатата към нея. Последва взрив и зейналата след него дупка
беше достатъчно широка, за да може човек да влезе в къщата през
нея.
Отбележи, че си изразходвал една граната.
След това върви на 252.

280
Стоун реагира светкавично и изпразни пълнителя на „помпата” в
телата на двамата. След това продължи напред.
Отбележи, че вече няма да можеш да разчиташ на „помпата” и
премини на 254.

281
Умножи оценката на Стоун за стрелба с „Детектив Спешъл” по две.
Към това произведение прибави шанс и оценките му за точност и
бързина.
Ако резултатът е по-голям от 25, премини на 264. Ако е помалък от 23, отиди на 311. Ако е 23, 24 или 25, бягай на 295.

282
Два бързи изстрела и първият противник рухна мъртъв. Трети
изстрел - другия е ранен в рамото. Лари се прицели в гърдите му и
натисна спусъка. Нищо! Барабанът беше празен.
Мъжът бързо схвана промяната в ситуацията и по устните му се
изписа грубо подобие на усмивка. Пистолетът му бавно се насочи
към полицая.
- Сбогом, ченге! - дрезгаво се изсмя щастливецът и натисна
спусъка...
За съжаление твоят герой не можа да продължи напред поради
липса на муниции. Нима Малдеризи ще остане ненаказан? Едва ли.
Започни отначало нападението на къщата и му разкажи играта този
път!

283
Стоун приближи дулото на револвера на няколко сантиметра от
вратата и натисна спусъка. На мястото на ключалката остана дупка.
Вратата се открехна. Стоун предпазливо протегна крак, бутна я и
веднага се прикри зад стената.
Отбележи, че си изстрелял един куршум на „Детектив Спешъл”
и върви на 285.

284
Умножи оценката на Стоун за стрелба с „Питон” по две. Към това
произведение прибави шанс и оценките му за точност и бързина.
Ако резултатът е по-голям от 25, премини на 294. Ако е помалък от 23, отиди на 309. Ако е 23, 24 или 25, бягай на 263.

285
Няколко пъти през последните часове Стоун беше премислял точно
този момент и всеки път бе стигал до извода, че в момента на
отваряне на вратата неминуемо ще прозвучат изстрели. Ето как си
го представяше: Шумът от престрелките пред и в къщата щеше да

предупреди Малдеризи за приближаването на опасност. Старецът
щеше да бъде скрит някъде вътре и със сигурност щеше да очаква
нападателя, по всяка вероятност с насочен към вратата пистолет
или нещо по-страшно.
Всеки път Стоун беше стигал до извода, че в такава ситуация найправилно щеше да бъде да бутне вратата, да се прикрие зад стената
и да изчака първоначалния залп на Малдеризи. Веднага след това
трябваше да се втурне в стаята и да застане лице в лице с врага.
Така със сигурност един от двамата щеше да освободи място в
Яфисо за другия.
Само че не последваха никакви изстрели. Из къщата се възцари
абсолютна тишина за няколко минути. Стоун стоеше залепен до
стената на коридора и премисляше създалото се положение.
Трябваше да нахълта вътре, дори с риск да посрещне залпа на врага
с гърдите си. Хайде, едно, две...
- Влез! - прогърмя изненадващо гласът на Малдеризи. - Нима се
страхуваш от един старец?
Подходът на стареца смая инспектора. Нима си мислеше, че така
ще успее да го примами.
- Не се страхувам от никого - отвърна Лари. - Но не и от нищо.
Например от насочени към мен пистолети имам фобия.
Малдеризи се разтресе в пристъп на старчески смях.
- Нима мислиш, че те очаквам с насочен пистолет? Та щом моите
телохранители не успяха да те спрат, как бих могъл аз да го
направя, на моите години и с моите стари кокали? Не, младежо, аз
ти предлагам да преговаряме. Сигурно има нещо, което мога да
изтъргувам с теб в замяна на живота си.
Стоун се подаде на вратата с насочен по посока на гласа на
престъпника револвер. Постъпката развесели още повече
Малдеризи и той направи великодушен знак на инспектора да
влезе. Стоун пристъпи в кабинета му и затвори вратата зад себе си.
Малдеризи стоеше зад бюрото си, облечен в домашен халат. Косата
му беше полята обилно с брилянтин и заресана назад, а малките му
очички подигравателно следяха всяко движение на Стоун. Или
нападението го беше изненадало, или искаше да създаде
впечатление, че го е изненадало. Второто беше особено опасно,

защото означаваше, че е приготвил някакъв подъл номер, за който
Стоун не можеше да подозира.
- Нима ще държиш този револвер вечно насочен към мен?
Лари започна да се дразни от постоянното повтаряне на думичката
„нима”.
- Не е твоя работа - отряза го той.
Не обичаше да попада в подобни ситуации. Малдеризи беше
напълно беззащитен и това не даваше възможност на Стоун да го
застреля. А скоро тук щяха да пристигнат момчетата от градската
полиция и може би - шансът беше не повече от едно на сто - щяха
да арестуват Малдеризи. Но поне на първо време нямаше да се
открият уважителни причини за нахлуването на Стоун в частна
собственост и престъпникът щеше да излезе сух от цялата работа. А
докато докажеха фактите, събрани в досието на Донован,
престъпникът щеше да е напуснал Яфисо.
Лари видя отвореното дясно чекмедже съвсем случайно. Всъщност,
той видя отражението му на стената. Чекмеджето беше леко
открехнато и Стоун улови престъпника на два пъти да хвърля
изпълнени с надежда погледи в тази посока. Не беше трудно човек
да се сети какво крие там старият дявол оръжие, разбира се, по
всяка вероятност пистолет или револвер.
Лари се възхити на измисления от Малдеризи план. Старецът
знаеше, че Стоун ще бъде особено предпазлив, когато влиза в
стаята му и едва ли ще предостави добра възможност за стрелба на
дебнещия вътре. Затова беше избрал друга тактика - да говори с
него, да се опита да отслаби бдителността му и в удобен момент да
опита няколко бързи изстрели. Какво пък, нелош план. Още повече,
че устройваше и инспектора.
- Прав си, няма защо да се страхувам от теб - каза Лари и отклони
револвера от тялото на Малдеризи. След това посегна - на пръв
поглед глупаво, но всъщност много подло движение - да избърше
потта от челото си с ръка.
Този жест предизвика Малдеризи. Може би той си помисли, че е
успял за миг поне да отпусне Стоун и поиска да използва сгодния
случай.
Но сгреши. Стоун нито за миг не го изпускаше от очи. Видя как
ръката се стрелва към чекмеджето и над повърхността на бюрото се

подава дръжката на оръжието. Вече имаше повод да стреля - при
самозащита. Той отново потърси тялото на престъпника с дулото на
колта.
Умножи оценката на Стоун за стрелба с ''Детектив Спешъл” по две
и прибави към произведението шанс и оценките за бързина,
точност, зрение и психика. Ако резултатът е по-голям от 36,
върви на 301. Ако е между 32 и 36, премини на 293. Ако е между
28 и 31, отиди на 290. Ако е по-малък от 28, бягай на 297.

286
Посочи едно число. Ако е четно, премини на 274. Ако е нечетно,
отиди на 305.

287
Умножи оценката на Стоун за стрелба с „помпата” по две. Към
това произведение прибави шанс и оценките му за точност,
бързина и психика.
Ако резултатът е по-голям от 27, премини на 276. Ако е помалък от 25, отиди на 257. Ако е 25, 26 или 27, бягай на 267.

288
Умножи оценката на Стоун за стрелба с „Питона” по две и прибави
към произведението шанс и оценките за точност и зрение.

Ако резултатът е по-голям от 26, премини на 277. Ако е помалък от 24, отиди на 258. Ако е 24, 25 или 26, бягай на 269.

289
Стоун насочи светкавично картечния пистолет към четиримата и
откри огън. Изстреля целият пълнител, за да унищожи тази
групичка.
Отбележи, че вече не можеш да използваш картечния пистолет.
След това отиди на 251.

290
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 297. Ако е нечетно,
бягай на 304.

291
„Помпата” демонстрира още веднъж ударната си мощ - един
изстрел и ключалката вдигна бялото знаме.
Отбележи, че си изстрелял един от куршумите в „помпата”.
След това върви на 252.

292
Изпразвайки пълнителя на картечия пистолет, Стоун се справи с
поредната опасност и продължи нагоре по стълбището към покоите
на Малдеризи.
Отбележи, че вече не можеш да използваш картечен пистолет.
След това отиди на 253.

293
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 301. Ако е нечетно,
бягай на 304.

294
Със светкавичен рефлекс Стоун измъкна револвера и простреля
двамата бодигардове. След това продължи напред.
Отбележи, че си изстрелял четири от куршумите в „Питона”.
След това върви на 254.

295
Посочи едно число. Ако е четно, премини на 264. Ако е нечетно,
върви на 311.

296
Стоун приближи дулото на „помпата” на няколко сантиметра от
вратата и натисна спусъка. На мястото на ключалката остана дупка.
Вратата се открехна. Стоун предпазливо протегна крак, бутна я и
веднага се прикри зад стената. Закрепи „помпата” до стената и
извади малкия колт.
Отбележи, че си изстрелял един куршум на „помпата” и върви
на 285.

297
Старецът се оказа по-бърз със стотна от секундата. Стоун все още
насочваше оръжието си, когато куршумите започнаха да разкъсват
тялото му...
Това е смърт, нали разбираш? Приказката по този повод е: „Да
стигнеш до Рим и да не видиш папата!” А изходът от ситуацията е
един - започваш играта отначало. Успех този път!

298
Стоун извади една от гранатите и леко я подхвърли в ръката си.
После даде заден ход и се отдалечи на двадесетина метра от
портала. Едва тогава запрати гранатата към него.
Последва силен взрив и в портала зейна дупка. Лари даде газ и
хондата влетя в имението на Малдеризи.
Отбележи, че си изразходвал една граната. След това премини
на 248.

299
Лари измъкна гранатата от вътрешния джоб на шлифера и изскочи
от хондата. Вратата не беше трудна за преодоляване, той я разби с
един шут. След това хвърли гранатата вътре и залегна.
Секунди след взрива Лари влезе в помещението, за да се увери, че
няма оцелели. Вътре бяха останали четири разкъсани трупа.
Отбележи, че си изразходвал една граната и бягай на 249.

300
Умножи оценката на Стоун за стрелба с „помпа” по две и прибави
към произведението шанс и оценките за точност и зрение.

Ако резултатът е по-голям от 26, премини на 306. Ако е помалък от 24, отиди на 268. Ако е 24, 25 или 26, бягай на 312.

301
Дори с малка преднина, старецът отстъпваше на Стоун по бързина
на движенията. Инспекторът стреля пръв. Куршумът му простреля
Малдеризи в гърдите (по-късно съдебният лекар щеше да отбележи
в доклада си, че е разкъсана лявата сърдечна камера - дяволски
добро попадение).
Престъпникът се олюля, отправи изпълнен с омраза поглед ктм
Стоун и рухна напред върху бюрото си. Лари изкрещя
победоносно.
Бягай на 307.

302
Стоун измъкна Питона и с шест бързи изстрела ликвидира
слизащите към него врагове. После пое нагоре по стълбището към
покоите на Малдеризи.
Отбележи, че вече няма да можеш да използваш „Питона”.
След това върви на 253.

303
Стоун свали картечния пистолет от врата си, изчака нападателите
да се приближат и откри огън. Когато пълнителят свърши, тримата
лежаха мъртви на пътя.
Отбележи, че вече не можеш да използваш картечния пистолет
и мини на 250.

304
Дори с малка преднина при старта, старецът отстъпваше на Стоун
по бързина на движенията. Инспекторът стреля пръв. Куршумът
пръсна стъклото на големия панорамен прозорец зад гърба на
Малдеризи. По мястото, където беше минал през стъклото можеше
да се съди, че е пропуснал стареца за милиметри.
Погледни таблицата „ВЪОРЪЖЕНИЕ”. Ако ти е останал още
един куршум в барабана на револвера „Детектив Спешъл”,
премини на 313. В противен случай отиди на 308.

305
Едва на петия изстрел порталът леко се отвори. Стоун даде газ и
хондата влетя в имението на Малдеризи.
Отбележи, че си изразходвал всичките пет куршума на „помпата” и
вече не можеш да я използваш. След това отиди на 248.

306
Стоун взе „помпата” и внимателно се прицели в идващите
противници. Изчака ги да се приближат достатъчно и откри огън.
Стреля четири пъти - последният залегна и за него трябваха два - и
тримата останаха да лежат мъртви на пътя.
Отбележи, че си изразходвал четири от петте куршума на
„помпата”. След това отиди на 250.

307
Полицейските коли нахлуха с виещи сирени в имението на
Малдеризи половин час по-късно. Те намериха осемнадесет трупа,
един от които беше разпознат като Енцо Малдеризи. Самият
Камински пожела да види резултатите от кървавата жътва на своя
подчинен и пристигна в първата кола от колоната.
Инспекторът ги посрещна пред входа на къщата. Той си играеше с
Питона, докато проследяваше с поглед пристигащата колона.

- Не мога да повярвам, че си направил това? - закрещя Камински
вместо поздрав. - Ти за какъв се мислиш, Лари? Времето на
супермените отдавна мина. Ако не успеем да докажем, че
Малдеризи е бил престъпник, ти отиваш право в затвора. Как можа
да направиш тази касапница?
- А какво трябваше да направя? - кипна Лари. - Малдеризи започна
пръв. Кой взриви бомба? Кой уби полицай? Кой направи опит да ме
убие само преди няколко часа?
- Не знам нищо за последното.
- В сводките от нощта ще намериш съобщение за двама млади
мъже, въоръжени с картечни пистолети, които са били застреляни
от неизвестен тип с револвер. Бях на косъм от смъртта и се отървах
като по чудо. Тогава разбрах, че някой сериозно ми е вдигнал
мерника. Сетих се за последният ми разговор с Донован и открих в
бюрото му важни документи, които се нуждаят от съвсем малко
допълнителни доказателства, за да бъде арестуван Малдеризи. Е, аз
нямах време да събирам тези доказателства, защото убийците му
щяха да ме дебнат непрекъснато. Трябваше да ударя веднага, да
поема риска.
- И въпреки това не одобрявам...
- Не ми пука какво одобряваш! - ядоса се Лари. - Прави каквото
искаш и ме остави намира.
Стоун обърна гръб на шефа си и тръгна по асфалтовата пътека,
която водеше към портала. До Яфисо имаше поне десетина
километра, но той нямаше закъде да бърза.
- Лари! Чакай, Лари!
Гласът на Лейла го накара да трепне.
Бягай на ЕПИЛОГ!

308
Стоун натисна спусъка повторно, но не последва изстрел.
Малдеризи грейна, когато схвана обрата.
- Засечка ли? Не, револверите не засичат. Тогава? Е, ами май не
биваше да хабиш толкова много куршуми по телохранителите ми.
Нищо, това ще ти е за урок! Умри, ченге! - изкрещя той и започна
да стреля...

Това е смърт, нали разбираш? Приказката по този повод е: ''Да
стигнеш до Рим и да не видиш папата!” А изходът от ситуацията е
един - започваш играта отначало. Успех този път!

309
Със светкавичен рефлекс Стоун измъкна револвера и изпразни
пълнителя му в двамата бодигардове. След това продължи напред.
Отбележи, че вече не можеш да разчиташ на „Питона „ и
продължи на 254.

310
Стоун приближи дулото на Питона на няколко сантиметра от
вратата и натисна спусъка. Вратата се открехна. Стоун предпазливо
протегна крак, бутна я и веднага се прикри зад стената. Пусна
револвера в краката си и извади малкия „Детектив Спешъл”.
Отбележи, че си изстрелял един куршум на „Питона” и върви
на 285.

311
Стоун измъкна малкия колт с рязко движение и откри огън по
тичащите към него бодигардове. Трябваха му четири изстрела, за да
си разчисти пътя.
Отбележи, че си изстрелял четири, от куршумите на „Детектив
Спешъл” и премини на 254.

312
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 268. Ако е нечетно,
премини на 306.

313
Стоун веднага коригира мерника си и свали дулото леко надолу и
вляво. После натисна отново спусъка.

Куршумът блъсна Малдеризи в гърдите (по-късно съдебният лекар
щеше да отбележи в доклада си, че е разкъсана лявата сърдечна
камера - дяволски добро попадение).
Престъпникът се олюля, отправи изпълнен с омраза поглед към
Стоун и рухна напред върху бюрото си. Лари изкрещя
победоносно.
Бягай на 307.

ЕПИЛОГ
Стоун спря и бавно се извърна. Тя го догони. Спря задъхана и се втренчи
очаквателно в него.
- Е, какво сега? - попита Лейла, когато разбра, че той няма да проговори. Ще ми простиш ли някога? Моля те!
Отново изглеждаше крехка, а очите ѝ започнаха да се пълнят със сълзи,
които бавно запълзяха надолу по лицето.
- Какво да ти простя?
- Знаеш какво.
- Не, не знам. Сигурно съм забравил.
Под сълзите на Лейла се появи плаха усмивка, тревогата беше изместена
от надежда.
- Наистина ли? - попита тя. - Наистина ли ми про... Наистина ли си
забравил?
- Щом ти казвам.
- О, Лари, толкова си добър! - извика радостно тя и се хвърли на врата му.
Стоун не помръдна. Не я отблъсна, но и не направи нищо, за да я
приласкае.
- Какво има? - учуди се Лейла. - Не искаш ли да ме прегърнеш?
- Не съм свикнал да прегръщам непознати жени - отвърна той.
Тя реши, че той се шегува, че иска да направи нещо, за да ѝ бъде поинтересно.
- О, ами тогава да се запознаем, красавецо! Аз съм Лейла, а ти?
- Не искам да се запознавам с никого - обясни ѝ Лари. - Искам да бъда
сам. Върви си.
- Но какво ти става? - погледна го учудено тя. - Спомни си колко хубаво
ни беше, когато излязохме прегърнати от „Кървава луна” и вървяхме така
по пустите улици.
- Може би не искам да го направя.
- Защо? Защо не искаш да си спомниш за мен?
Той вдигна Питона и допря дулото до челото ѝ.
- Защото предателите заслужават куршум, а аз нямам сили да натисна
спусъка. Върви си, Лейла! Дори и да е имало нещо между нас, то изчезна
в момента, когато ме излъга.
- Добре - промълви тихо тя, - разбирам, че те боли и ти е невъзможно да
бъдеш мил с мен в този момент. Но може би ще се видим по-късно?
Времето лекува, Лари. А когато болката отшуми и си спомниш за мен,
дай ми още един шанс. Знай че...
- Сбогом, Лейла!

КРАЙ

