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ДРУГИ КНИГИ 

ОТ СЪЩИЯ АВТОР 
 

„ИЗПИТАНИЕТО” - ноември 1993 година. 
„ЗЛАТНИЯТ ОРАКУЛ” - февруари 1994 година. 
ДЕМОНИТЕ В NBA" - април 1994 година. 
„БОГОВЕТЕ НА ФУТБОЛА” - юни 1994 година (две поредни първи места и едно трето във 
вестникарските класации за най-продавани книги на седмицата и второ място в телевизионната 
класация) 
„НОМЕРЪТ НА ХЮ” - декември 1994 година. 
„ИЗГРЕВЪТ НА МРАЧНОТО СЛЪНЦЕ” - януари 1995 година 
.

 
 

М Н Е Н И Е Т О  Н А  Ч И Т А Т Е Л И Т Е  
 

„Майкъл Майндкрайм наистина е върхът. Досега от него най-много ми хареса 
„Пълнолуние”. Сякаш чета Стивън Кинг.” 
Ивайло Стефанов, София 

„Любимият ми автор, а сигурно и  не само мой е Майкъл Майндкрайм. С 
поредицата си за суперагента той обира всички точки. Докато четях „Демоните в 
NBA”, се вълнувах толкова, колкото не съм се вълнувал откакто прочетох „Замъкът 
на таласъмите”. А когато загубих, едва не се разплаках и веднага започнах да чета 
отначало.” 
Емануил Станчев, Плевен 

„...Мога да заключа, че Майкъл Майндкрайм е човек с развита фантазия, идеите 
му са перспективни и мисля, че той ще направи революция в книгите-игри. Ако ИК 
„ПЛЕЯДА” продължи да издава неговите книги, ще стане най-печелившата издател-
ска къща за книги-игри в България.” 
Даниел Василев, Варна 

 



НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА 

„Тьмната страна на земята” обединява три големи разказа, които са свързани помежду си. 
Идеята беше те да бъдат публикувани първо в списанието „Мегаигри” и едва след това в 
отделна книга, ако читателите проявят желание да ги имат събрани. 

За съжаление, това не можа да бъде осъществено, защото „Мегаигри” спря да излиза. В 
петте броя на списанието беше публикуван пълният текст на първия разказ - „Пълнолуние”, и 
началото на втория - „Огнена врата”. Всичко останало ще бъде напълно непознато дори на 
най-ревностните читатели на жанра. 

„Тъмната страна на земята” е опит да бъде написана книга-игра за борбата със 
свръхестествените сили на Злото. Макар и да описва страшни същества. целта на книгата е не да 
плаши читателя, а да го запознае с различните същества, които Злото използва в борбата си за 
господство в света на хората и с начините те да бъдат победени. 

Бих искал да обърна специално внимание на третия разказ - „Обречените земи”. В него също 
има игра, но преобладава литературата и затова епизодите са дълги по няколко страници. Това 
е един опит от моя страна да разнообразя жанра и да изненадам читателите си. Но не мисля, че 
скоро ще повторя този експеримент, защото все пак най-важното в книгите-игри е динамиката 
на действието и прякото участие на читателя в него. 

Един от любимите ми писатели е Стивън Кинг и онова, което най-много ценя в 
произведенията му е неговия реализъм. Рядко романите му завършват с щастлив край. Това не 
се харесва на много хора, но ми се струва най-правилния начин да се разказва за злото, 
защото борбата с него е трудна и в нейния край не всички от добрите имат сили да се усмих-
нат, дори не всички са живи, за да се опитат да го направят. Но Стивън Кинг стига и по-далече – 
при него понякога злото излиза краен победител! Достатъчно е да се вгледаме в света света 
около нас, за да се убедим, че той е прав. 

Въпреки това „Тъмната страна на земята” завършва щастливо. Главнта причина за този хепи 
енд се крие в жанр. Основният принцип на книгите-игри е, че ако читателят добри избори, 
трябва да стигне до щастлив край Ето защо, колкото и да ми се искаше да завърша книгата 
реалистично, бях длъжен да осигуря добър край. 

Накрая бих искал да спомена нещо и за следващите ми две книги, които предстои да излязат 
през 1995-а година 

„NBA - краят на коридата” - отново темата е баскетбол и надпреварата за титлата в NBA 
през сезона 1994-1994г. Ако „Демоните в NBA” ви се е понравила, повече от сигурно е, че и 
тази книга ще ви хареса. Тя ще се появи през април, точно преди края на плейофите. 

„Професия ченге” - за първи път полицейска книга-игра. Преследване на опасен 
престъпник, разкриване на заплетен случай, сблъсък с убиец-психопат (ето какво ви очаква през 
юни.) 

След като прочетете тази книга, не бързайте да я затваряте, защото тогава ще пропуснете 
нещо   много  интересно - конкурсът, обявен от ИК „Плеяда" Подробности за него можете да 
прочетет на последните страници на книгата. 

Е, това е всичко за този път. 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ! Майкъл МАЙНДКРАЙМ 



 

Майкъл МАЙНДКРАЙМ събира ученици! 

Ако живееш в София и си роден преди 1 януари 1982 година, ТИ имаш невероятната въз-
можност да бъдеш един от тях. 

ИСКАШ ЛИ ДА СЕ НАУЧИШ ДА ПИШЕШ КНИГИ - ИГРИ? 
ИСКАШ ЛИ ДА НАПИШЕШ КНИГА - ИГРА В СЪАВТОРСТВО С МАЙКЪЛ 

МАЙНДКРАЙМ? 
Искаш ли да я видиш по сергиите и в ръцете на хилядите почитатели на жанра? 
Искаш ли да видиш как се появява в класациите? 
Готов ли си да платиш една разумна цена за това вълнуващо преживяване? 
Ако твоят отговор на всички тези въпроси е „ДА”, изпрати писмо на адрес: София 1000, пл. 

Славейков 11, ИК „ПЛЕЯДА", за Майкъл Майнд крайм. 
В писмото напиши точния си адрес, телефо на си и кратко представяне в рамките на три 

страници. 
Краен срок за получаване на писмата - 1 май 1995 г. 
Очаквайте отговор най-късно до 15 май 1995 г. 

Майкъл МАЙНДКРАЙМ събира ученици! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УВОД 
Преди луната да се изпълни винаги сънувам странен сън.  
Нещо мо гони в мрака, чувам стъпките му след себе си си, но не смея да се извърна - 

знам, че то ще ме разкъса, ако се забавя дори за миг. 
Тичам без да обръщам внимание на раздиращите кожата ми тръни, на дупките по 

земята, на брулещия лицето ми дъжд. Препъвам се, ставам и продължавам да бягам. Не 
се замислям. Замислянето означава забавяне, а забавянето - смърт! Силите ми са ми на 
свършване, но краката черпят енергия от някакъв таен акумулатор и продължават да ме 
носят напред, далеч от ужасната твар. 

Зловещото създание ме преследва упорито, поддържайки неумолим ритъм. Настига ме 
бавно; един последен напън и зъбите му ще се забият в крехкото ми тяло. Кръвта ще рукне 
като фонтан, краката най-сетне ще ме предадат и то ще докопа поредната си порция свежа 
кръв. За миг челюстите ще ме оставят, после ще запълзят към гърлото и... Усещам дъха на 
Смъртта, отпускам се в очакване на фаталната й целувка. 

Тогава се появява белотата. Тя е чиста, уютна като майчина утроба, обгръща 
изнуреното ми тяло и го спасява от сигурна гибел. Не излизай навън през следващата нощ, 
настойчиво ми шепне тя. Остани си вкъщи, залости здраво вратата и се мушни под 
завивките. Никога не излизай, когато луната е пълна! 

Сънят се появи преди десетина години и оттогава не пропуска да ме навести преди 
пълнолуние. Психиатърът - майка ми ме заведе при него, когато й споменах за кошмарите си - 
каза, че било натрапчива фобия и трябвало да престана да мисля със страх за луната, но кукуто 
не разбира - сънят сам идва при мен. Той не е натрапчив, той е добър. Идва, за да ме 
предупреди: Стой си вкъщи идната нощ, момче! Стой си вкъщи, ако искаш да видиш зората 
на бъдния ден! 

И аз вярвам на този сън. Цели десет години, месец след месец през опасната нощ си стоя 
сгушен в топлото легло и чета Стивън Кинг на трепкащата светлина на нощната лампа.  

 

 



 
 
Книгите му дават отговор на много мои въпроси, плашат и успокояват, карат ме да се 

вслушвам в предупреждението на съня. Има сили. които човек не познава и повечето са 
зли, с щях шега не бива. 

Докторът казва, че книгите подхранвали фобиятa и не обръща внимание на обясненията ми, 
смята ги за бълнувания на болен мозък. Е, добре. Нека той излезе навън в такава нощ, нека 
съзерцава пълната луна. Нека го направи няколко пъти и ще се наложи майка ми да търси друг, 
защото... 

Миналата нощ сънят дойде отново. 

• • • 

Лежа на леглото, гледам зловещия плакат на Алис Купър и мисля за нощните си кошмари. 
Вече съм на шестнадесет - твърде много, за да отдавам значение на подобни сънища. Време 
е момчето Денис Морисън да забрави детските си страхове и да се превърне в солиден мъж. Да, 
крайно време е! 

Постепенно мислите ми се насочват към Мери. Всъщност родителите й, дявол знае защо, 
са я кръстили Мерлинда, но опитайте се да наричате така някое момиче без да ви се схване 
ченето от кълчене. Затова - Мери. 

Тя е дете на амбициозни родители. В допълнение на здравото зубрене, те са натоварили 
крехките плещи на дъщеря си с уроци по пиано, езда и френски. Последното ми е най-
непонятно. За какво му е на човек да знае френски, ако английският му е роден език? 

Заетостта на Мери е направо феноменална, едва ли й се събират повече от петнадесетина 
свободни часа на седмица, защото през уикенда трябва да прочете някоя класика, а старите 
писатели не са падали под триста страници. Родителската концепция за бъдещето на 
Мери е тя да се превърне в интелигентна и изискана дама, но аз си мисля: ако не сс 
побърка от юркане преди да порасне. 

Иначе е страхотно момиче. Честно казано, и досега не мога да проумея как ми излезе 
късметът да се сприятеля с нея. Може би помогна разказът, който публикувах в 
училищния вестник, макар да не беше кой знае какво. Всъщност, има ли значение ЗАЩО 
сме приятели, щом СМЕ приятели? 

Но имам сериозен проблем с нея - виждаме се рядко. И понеже родителите й едва ли 
биха одобрили да си губи времето с някакво момче, вместо да трупа знания, тя трябва 
всеки път да лъже, че отива до някоя приятелка. Засега номерът минава, но докога? Е, 
имам и още един проблем - познавам я от почти половин година, а досега не съм успял 
да си открадна дори една целувка. Не че не се опитвам, просто крепостта е 
непревзимаема за сегашните ми възможности. 



Телефонът звъни. Мери, минава ми през главата, докато вдигам слушалката и по 
мелодичното: Ало? разбирам, че желанието ми се е сбъднало. 

- Здрасти - казва тя. - Какво правиш? 
- Упражнявам се да безделнича - отговарям. 
- Зает ли си тази вечер? 
Прехвърлям наум какво трябва да свърша за утре. Домашно по математика, доклад 

за Байрон по литература, две есета за кръжока по художествено майсторство. Излиза, 
че мога да отговоря само по един начин: Зает съм. 

Но нещата не са така прости. Не съм виждал Мери почти седмица. Ако пропусна и 
сега, сигурно няма да я видя още толкова. Кому е нужно това? 

- Зает ли е човек, ако му предстои да лежи в тъмното и да слуша старите албуми на 
Айрън Мейдън? - питам. 

- Не - засмива се тя. - Не мисля, че това може да мине за сериозно задължение. 
- Значи съм свободен - отсичам. 
- Искаш ли да ти дойда на гости? 
- Не знам. Искам ли? 
- Искаш, искаш - решава тя. 
- Добре, тогава се чувствай поканена. 
- Благодаря. Но няма да слушаме Мейдън, нали? 
- Чакам те. 
Връзката прекъсва. Оглеждам критично хаоса в стаята и се заемам да внеса малко 

ред. 
Това беше началото на историята, читателю. А сега е време да се запознаеш с правилата 

за игра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  

КАЧЕСТВА ОЦЕНКА 

1. Интуиция 
2. Рефлекс 
3. Бързина 
4. Сила 
5. Юмручен удар 
6. Ритник 
7. Удар с нож  
8. Удар с пръчка  
9 . Знания за злото 

 

ОРЪЖИЯ 
 

ОЦЕНКА 



ПРАВИЛА ЗА ИГРА 
 
Разгледай внимателно дневника на приключението Първо трябва да попълниш 

оценките за деветте качества. 
1. ИНТУИЦИЯ - тази оценка се определя с тест. Не търси логиката, не се замисляй - 
довери се на интуицията си. Отговори на следните седем въпроса: 
1. В тъмна и пуста уличка крадец насочва пистолет към теб. Предположи какъв е 
пистолетът. 

а) газов 
б) истински  

в) играчка 
2. Седиш в заведение и случайно вдигаш вдигаш очи към сервитьорката. Улавяш 
погледа й, впит в теб. Предположи защо те гледа 

а) пада си по теб 
      б)чуди се дали няма да си поръчаш още нещо 

3. В автобуса една възрастна жена се е втренчила в теб. Предположи защо. 
a) интересува я оригиналната плетка на пуловера ти 
б) възмущава сс от дългата ти коса 
в) много приличаш на внука й 

4. Бушонът изгаря. Предположи какво го е претоварило. 
а) печката 
б) хладилникът 
в) нещо друго 

5. Виждаш как един полицай разговаря по радиовръзката със свой колега и 
пребледнява. Защо ли? 

а) извършено е жестоко убийство  
б) пострадал е негов приятел  
в) жена му се е върнала предсрочно от командировка 

6. За първи път през тази седмица отиваш до супермаркета. Предположи цената на 
кой продукт се е вдигнала най-много в сравнение с предишното ти посещение. 

а) колбасите 
б) шоколадовите пурички 
в) филето от акула 

7. Пощальонът носи колет за теб. Предположи какво има в него. 
а) бомба  
б) подарък  
в) въздушна целувка 
( Последният въпрос е от „Златният оракул” и е малка награда за редовните ми 

читатели.) 
Когато отговориш на всички въпроси, отиди на 12, за да определиш оценката си за 

интуиция. 
Оценките за качествата от „2. РЕФЛЕКС” до „8. УДАР С ПРЪЧКА” ще намериш в 

епизодите 17, 18, 22 и 23. Избери един om тях. Там ще намериш седем оценки, подредени 
във възходящ ред. Сам прецени на кое свое качество да поставиш по-голяма оценка и за кое да 
останат по-малките. 

9. ЗНАНИЯ ЗА ЗЛОТО - оценката за това качество се определя с тест. За разлика от теста за 
интуиция, тези въпроси изискват замисляне. 

1. Какъв е мирисът, който издава присъствието на дявола? 
а) тамян 
б) на сяра  
в) на цианкалий 



2. Кога вампирът се прибира в гроба? 
а)    при изгрева на слънцето 
б) в шест и половина 
в) щом изгрее луната 
3. С какво се убиват злите същества от отвъдното? 
а) златен кинжал 

     б) сребърен кинжал 
в) диамантено острие 
4. Всеки човек ли може да прогони вампира с кръст? 
а) да 
б) не 
5. Какво представляват зомбитата? 
а) мъртъвци, възкръснали за Деня на Страшния съд 
б) безволеви роби на злите сили 
в) лекарски грешки - хората просто са били в кома 
Когато отговориш на всички въпроси, отиди на 13 за да определиш оценката си за знания за 

Злото. 
В началото на приключението не си въоръжен, затова сега няма да записваш нищо в графата 

„ОРЪЖИЯ”. 
Последната графа в дневника е „ОЦЕНКА”. Ако играеш разказа за първи път, запиши 

начална стойност 100. В случай, че не успееш да достигнеш до щастливия край от пръв път, 
при втория прочит започни с 90, а при трети - с 80. Трябва да я намаляваш, защото макар и 
да не си стигнал до края, все пак си изиграл част от книгата и си получил информация за 
предстоящите сьбития, което означава, че по-лесно ще се справяш с част от 
трудностите. 

Стойността на „ОЦЕНКА” ще се променя в течение на играта. За това ще получаваш 
указания в съответните епизоди. В края на книгата ще намериш няколко думи за 
представянето си в зависимост от крайната стойност на оценката. 

Преди да започнеш играта, разгледай внимателно картата на района, където се 
развива действието. 

 
ПОЯСНЕНИЯ ПО КАРТАТА 

Защрихованите площи представляват плътни редици от блокове. Булевардите 
„Айнщайн” и „Едисон” са добре осветени и по тях редовно патрулират полицейски 
коли. Уличките „Могул”, „Самсон” и „Далила” са тъмни и неосветени. Там можеш да се 
надяваш само на светлината от прозорците на сградите. Внимание - „Могул” не е права 
улица, както се вижда и от картата. 

Теренът е на няколко нива. Булевард „Едисон” е на по-високо ниво от улица 
„Самсон”, а тя е на още по-високо ниво от улица „Далила”. Наклонът на булевард 
„Айнщайн” и долната част на улица „Могул" може да се пренебрегне, но в горната си 
част „Могул” е доста стръмна. 

А,ето и по няколко думи за всеки от означените с цифри обекти: 
1. Стръмни стъпала - две по дванадесет с площадка между тях 
2. Малка кръчма 
3. Къщата на Денис 
4. Блокът на Мери 
5. Рядка горичка от ниски борчета, които не превишават метър и половина на 

височина 
6. Блок със заден двор 



 
 

 
 

 
След като си прочел внимателно правилата на играта, ти вече си готов да започнеш 

приключението. Съдбата на Денис Морисън е в твои ръце. Ако трябва да бъдем точни, съдбата 
на Денис Морисън е твоя съдба. Отиди на 1. 

 
1.  

Времето с Мери лети неусетно. Дойде в осем, а ето че часовникът показва единадесет. 
- О, трябва да си тръгвам - казва тя. - Ще ме изпратиш ли? 

 
Въпросът е повече от риторичен, според нея, но  мен ме втриса. Eдва ли ще направиш 

тази глупост, обажда се някакъв предателски глас в главата ми. Едва ли си забравил коя е 
тази нощ. 

Има много време до дванадесет, възразявам. Ще успея да отида и да се върна за по-малко 
от половин час. 

Ами, не знам. Много неща могат да ти се случат при едно излизане в мрака. Тя не сънува 
страшни и пророчески сънища, Денис. Пусни я да си върви, а ако я е страх, нека преспи у вас. 
Ще имаш много други вечери, когато ще можеш да я изпращаш, но ако излезеш сега, точно в 
тази нощ, едва ли! В крайна сметка този живот си е твой, сам решавай. 

Да, най-добре е да остане да преспи, но Мери никога няма да се съгласи, нали я 
познавам. 

- Е, ще ме изпратиш ли? - шеговито пита тя. 
Ти си на ход, читателю! 
- ще я изпратиш - отиди на 2.  
- ще откажеш - отиди на 5. 

 
 
 
 

 



2.  
- Ти как мислиш? - усмихвам се. 
Но опасностите, които вървят в комплект с нощните разходки, не са за пренебрегване. Дори 

когато човек не сънува кошмари преди пълнолуние. 
Отварям долното чекмедже на бюрото и за миг се замислям: там има малък боен нож и газов 

спрей. Трябва да се въоръжа. 
- Гарабед отива на война - захилва се Мери. - На Рамбо ли ще се правиш? 
Задоволявам се да изсумтя недоволно. После мисълта ми се връща към оръжията. Няма 

смисъл да вземам и двете, значи трябва да избера. 
Помисли, читателю, и отбележи в дневника какъв е бил изборът ти.  
После отиди на 3. 

 

3.  
Колебанието ми е краткотрайно. Слагам оръжието в джоба и двамата с Мери напускаме 

къщата. 
За разлика от съседите наоколо, които са натъпкани в блокове, аз живея в двуетажна къща с 

малък двор. Прекосяваме го, аз отварям входната врата и... виждам куче. 
Изглежда като чистокръвно коли. Поне за мен, но не претендирам, че разбирам много 

от кучета. Обаче залагам десет срещу едно, че не е гладувало в последно време, нито се е 
въргаляло в боклука, както са принудени да правят помиярите. Оглеждам се за собственика 
му, но наоколо няма жива душа. Колито не си губи времето. Виждайки, че излизам от двора, то 
избухва в яростен лай; ръмжи, оголва впечатляващата си челюст и изобщо създава 
впечатление, че има намерение да ме ухапе. 

Бързо трясвам вратата под носа му. Това му 
действа като бутонче с надпис „стоп”. Лаят престава, 
страшните физиономии също. Застава мирно на задника 
си и започва да ме гледа умно. 

Посягам да отворя вратата и картинката се повтаря.  
- Закъсняваме - обажда се Мери. - Няма ли начин да 

го прогониш? 
Разбира се, че има, но поведението на това псе е, 

меко казано, странно. Няма и следа от прехвалените 
игривост и дружелюбност на тази порода. 

Жълт картон, първо предупреждение, обажда се 
онзи глас. При второ си вън от играта. 

Забраняваш ми да изляза? 
А, не. Само те предупреждавам. Ако някой от 

двама ни пострада, това няма да съм аз. 
- Хайде, какво се замисли? - подканя ме Мери. 
Знамение или стечение на обстоятелствата? - минава ми през ума. Може би трябва да я 

пусна сами? Или все пак да се направя на мъж? 

 



Ти си на ход, читателю! 
- пускаш я сама - отиди на 5.  
- правиш се на мъж - отиди на 4. 
 

4.  
Навеждам се и грабвам един камък с намерение да сплаша кучето. То обаче не реагира. 
- А, така ли! - кипва ми и излизам на улицата. 
Колито отново се опитва да ме плаши, но вече не му се връзвам. Замахвам, сякаш да го 

ритна, и то отстъпва моментално на безопасно разстояние. После изненадващо сменя тактиката 
- започва да скимти жално. Приближава се и ме побутва с дългата си муцуна. 

- Като че ли иска да те заведе някъде - казва Мери. 
Поглеждам часовника - вече е 11:15. Дали да не видя какво иска да ми покаже? 
Твой ход, читателю! 
- ще го последваш - отиди на 6. 
- ще го отпратиш - отиди на 9. 

5.  
- Съжалявам, но не мога да те изпратя. Може би някой ден ще ти обясня защо, но точно 

сега не ме питай. Просто не мога и това е. 
- Сериозно ли говориш? - поглежда ме с подозрение Мери. 
- Да, това не е поредният ми майтап. 
- Хубаво тогава - нацупва се тя и си тръгва. 
- Хей, почакай! 
- А, значи все пак се шегуваш! - плесва с ръце Мери. 
- Не, но... 
- Тогава довиждане - тросва се тя. 
Но се оказа, че ми е казала „сбогом”. През целия следващ месец упорито я търсих, но тя 

не пожела да се видим. Накрая ясно ми заяви, че не желае да ме вижда. И с това 
историята приключи. 

Приключи и твоето приключение, читателю. Ти успя да оживееш в страшната нощ, но 
заплати огромна цена - първата си любов, най-чистата! Не би трябвало да се гордееш с това. 

Намали оценката си с 5 точки и започни играта от епизод 1. 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
- Да видим - казвам. 
За щастие колито не иска да правим околосветско пътешествие, а просто ме превежда от 

другата страна на улицата до един тъмен ъгъл и посочва с муцуна една метална тръба. 
- Уау! - казва то на своя си език и изчезва в тъмнината.. а за двама ни с Мери остава 

голямото учудване. 
- Може би трябва да я вземеш - неуверено казва тя. 
- Може би - съгласявам се. 
Твой ход, читателю! 
- вземаш я - отиди на 8. 
- оставяш я - отиди на 7. 



 
7.  

- Но не мога да са разхождам с еднометрово желязо по улиците - допълвам. - Какво ще 
кажат ченгетата като ме видят? 

Оставям тръбата на мястото й и сериозно се замислям да изпратя най-сетне Мери до тях. 
Отиди на 9. 

8.  
- Дано да не ми влезе в работа - казвам и стиснем здраво тръбата. После сериозно се заемам 

най-сетне да изпратя Мери до тях. 
Повиши оценката си с 1 точка. После отиди на 9. 

9.  
Стигаме до ъгъла на „Могул” и „Далила”. 
- А сега накъде? - питам. 
- Не знам Май по „Могул” е по-добре; по-бързо ще излезем на булеварда, а и 

покрай кръчмата ще бъде светло. 
Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма от 4, отиди на 11. В противен случай отиди 

на 10. 

10.  
Може би е права, по „Далила” до „Айнщайн” е доста път по-тъмна улица. Но нали аз 

съм водачът, решението трябва да дойде от мен. 
Накъде, читателю? 
- по „Далила” - отиди на 39. 
- по „Могул” - отиди на 14. 
 
 

11.  
Тя е права, сухите факти са на нейна страна. Но не знам защо ми се иска да продължим 

по „Далила”, въпреки че е по-дълга и по-тъмна. Аз съм водач и трябва да взема решение. 
Накъде, читателю? 
- по „Далила" - отиди на 39. 
- по „Могул" - отиди на 14. 
 

12.  
Ето и отговорите на теста за интуиция. Виж колко точки получаваш за всеки свой 

отговор и ги събери. 
1. а) – 0т. б) - 0 т. в) - 1 т. 
2. а) - 1 т. б) - 0т. 
3. а) - 1 т. б) - 0 т. в) - 0т. 
4. а) - 0 т. б) - 0т. в) - 1 т. 
5. а) - 0 т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
6. а) - 0т. б) - 0 т. в) - 1 т. 
7. а) - 0 т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
Броят на точките отговаря на оценката ти за интуиция. Запиши я в дневника и се 

върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА, за да продължиш четенето. 

13.  
Ето и отговорите на теста за знания за злото. Виж колко точки получаваш за всеки 

свой отговор и ги събери. 



1. а) - 0 т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
2. а) - 1 т. б) - 0т. в) - 0т. 
3. а) - 0т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
4. а) - 0 т. б) - 1 т. 
5. а) - 0т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
Броят на точките отговаря на оценката ти за жания за злото. Запиши я в дневника и се 

върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА, за да продължиш четенето,. 

14.  
- Добре, хайде по „Могул”. 
Бързо минаваме тъмната част и стигаме до мястото, където улицата завива надясно. 
Виждам малката кръчма. Там има някакво необичайно раздвижване. Наистина, заведението е 

денонощно, но обикновено след единадесет опустява. Сега отпред са спрели три рокерски 
легенди Харли- Давидсън, а на един от тях се е облегнал млад мъж. Оглеждам го за секунди. 

Скинове! Бръснати глави на мощни мотори. Какво ли правят в кръчмата? Ако пият, защо и 
този не е с тях? Моторите се виждат от масите, значи не е пазач. 

Всичко това го преценявам светкавично, Мери дори не е забелязала моторите. Трябва бързо 
да реша - по стълбите към „Самсон” или да продължим по „Могул”. 

Твой ход, читателю! 
- по „Могул” - отиди на 19.  
- по стълбите - отиди на 15. 
 

15.  
Переспетивата да минем покрай скина ме плаши, затова леко побутвам Мери към стълбите. 

Кракът мн вече е на първото стъпало, когато зад гърба ми се разнася тихо подсвирване. 
- Хей, вие! Я се приближете! - Това е скинът, няма съмнение. 
Да го послушам ли? О, защо ли не минахме по „Далила”? 
Твой ход, читателю! 
- отиваш при скина - отиди на 19. 
- правиш се, че не си го чул - отиди на 16. 
 

16.  
Мери се поколебава, но аз съумявам да я накарам да не се обръща и продължаваме 

по стълбите. 
- Трябва ли да се гоним? - обажда се бръснатата глава. 
Не обръщам внимание на въпроса му. 
- Сами си го изпросихте - казва той и се отлепя от мотора. В нощната тишина 

особено отчетливо се чува дрънченето на верига. 
Няма съмнение, само след миг той ще тръгне след нас. 
- Мери. бъди готова да бягаме - прошепвам й. 
Но първо трябва да преценя накъде. Дали по стълбите и после по „Самсон", или през 

горичката по „Могул”? 
Твой ход, читателю! 
Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма от 3, отиди на 20. В противен 

случай трябва да избереш веднага: 
- през горичката - отиди на 25. 
- по стълбите - отиди на 24. 

-  

 



17.  
Ето оценките на седемте качества, подредени във възходящ ред: 1, 1, 3, 3, 4, 5, 5. 

Разпредели ги, както ти харесва. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА и продължи 
четенето. 

18.  
Ето оценките за седемте качества, подредени във възходящ ред: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 

Разпредели ги. както ти хареса. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА и продължи 
четенето. 

19.  
Предпазливо се приближаваме към скина. Гледам да не ми личи, но краката ми 

треперят от напрежение. 
- Хубаво ти е момичето - казва той. 
- Моля? 
- Казвам, че ти е хубаво момичето. Не е за мухльо като теб. Нека тя да остане, а ти 

се разкарай. 
В очите ми сигурно проблясва гняв, но не за дълго, успявам да се овладея. Бързата 

преценка показва, че нямам никакви шансове срещу този дангалак. Значи 
трябва да опитам с дипломация. 

- Пусни ни, а? - казвам му. 
Усещам как Мери се притиска уплашено към мен.  
- Проплака ли, пиленце? - гадно се ухилва той. Приближава се към мен. Изведнъж 

юмрукът му се насочва към лицето ми, прекалено бързо, за да реагирам. 
Мери изпищява и се хваща за главата. 
Отиди на 21. 

20.  
Не е ясно какво правят скиновете в кръчмата, но надали си 

пият кротко. Постът при моторите е прекалено съмнителен. 
Може би и по „Самсон“ има техен човек? Накъде да тръгна, по 
дяволите? 

Твой ход, читателю! 
- по стълбите - отиди на 24.  
- през горичката - отиди на 25. 
 
 
 

21.  
Падайки на земята, получавам още един удар в главaтa, този път от обут в тежка 

войнишка обувка крак. Привлечен от шума, от кръчмата излиза още един скин и се 
включва в голямото ритане. До един момент понасям ударите, после нещо в мен се 
пречупва и губя съзнание. 

Събуждам се в бяла стая. Над мен са се надвесили двама с бели престилки и нещо си 
шушукат. Постепенно съзнанието ми се избистря. В болница съм. 

- Май се свести - промълвя единият. 
Чувам го и пак заспивам. 
Възстановяването ми продължава цели тридесет дни, но по време на лечението 

научавам подробности за онази вечер. Скиновете ме пребили, после метнали Мери на 
един от моторите и избягали. Добре че полицията ги заловила и успяла да я спаси преди 
да й направят нещо лошо. 



Но случаят не минава без последствия. Родителите й не позволяват да се среща 
повече с мен, а след преживения ужас, май и на нея не й се иска много. 

След многобройни неуспешни опити да се видя с нея, най-сетне разбирам - моята 
първа любов вече е само история. 

Приключението завърши, читателю! Ти не успя да се спасиш от опасностите и загуби 
приятелството на Мери. Можеш само да се радваш, че всичко това се случва на ужким. 
Намали оценката си с 6 точки и започни играта наново от епизод 7. 

 

22.  
Ето оценките на седемте качества, подредени във възходящ ред: 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5. 

Разпредели ги, както ти харесва. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА и продължи 
четенето. 

 

23.  
Ето оценките на седемте качества, подредени във възходящ ред: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 

Разпредели ги, както ти харесва. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА и продължи 
четенето. 

24.  
Продължаваме по стълбите. Усещам, че Мери трепери от страх и я прегръщам, за да 

й вдъхна смелост. 
- Няма страшно - прошепвам й. - Не се паникьосвай, попадал съм и в по-тежки 

ситуации. 
Скинът тръгва след нас и нервите ми не издържат.  
- Давай по стълбите - извиквам на Мери и хукнем нагоре. 
После всичко става дяволски бързо. Скинът извиква нещо и пред мен се появява 

някакъв тип с верига в ръце. Преди да се зачудя какво прави пред мен, той замахва с 
тежкото желязо. 

Мери изпищява и се хваща за главата. 
Отиди на 21. 

 

 

25.  
- Бързо - извиквам на Мери. - Давай през горичката и после по „Могул“ до 

булеварда. Не спирай каквото и стане. Ако се забавя, викай ченгетата. 
Хукваме между борчетата. Скинът зад нас извиква нещо и от „Самсон“ някой му 

отвръща. Хвърлям един поглед е тази посока и виждам друга бръсната глава, която вече 
тича след нас. 

Мери се опитва да бяга бързо, но многото учене се е отрзило зле на физическата й 
подготовка. Скинът ни ни ще я настигне, значи трябва да го задържа. 

- Доведи ченгетата, ако се забавя - извиквам й и се обръщам към врага. 
Твой ход, читателю! 
Избepи с какво ще посрещнеш скина в зависимост от желанията си и 

притежаваните оръжия. Внимание, ако имаш метална тръба, но решиш да не я 
изпозлваш, отбележи, че си я изпуснал по време на тичането и зачеркни в дневника. 



- метална тръба - отиди на 26.  
- нож - отиди на 27.  
- ритник - отиди на 28.  
- юмрук - отиди на 29.  
- газов спрей - отиди на 30. 
 

26.  
Умножи оценката си за удар с пръчка по две и прибави към произведението 

оценките за бързина и рефлекс. Ако резултатът е по-голям от 16, oтиди на 31 в 
противен случай отиди на 44. 

 
 

27.  
Умножни оценката си за удар с нож по две и прибави към произведението 

оценките за бързина и рефлекс. Ако резултатът е по-голям от 18, отиди на 32. В 
противен случай отиди на 45. 

 

28.  
Умножи оценката си за ритник по две и прибави към произведението оценките за 

бързина и cuла. Ако резултатът е по-голям от 17, отиди на 33. В противен случай 
отиди на 46. 

 

29.  
Умножи оценката си за юмручен удар по две и прибави към произведението 

оценките за бързина и сила. Ако резултатът е по-голям от 20, отиди на 34. В 
противен случай отиди на 47. 

 

30.  
Събери оценките си за бързина и рефлекс. Ако сумата е по-голяма от 4, отиди на 

35. В противен случай отиди на 48. 

 

31.  
Тръбата се стоварва в слепоочието на скина и той рухва на земята с глух стон. От 

силния удар изтървавам. 
Отбележи в дневника, че вече нямаш метална тръба.  
После отиди на 36. 

32.  
Ножът се забива в рамото на скина и той изпищява от болка. Нанасям още един 

удар, този път в бедрото 
Отиди на 36. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

33.  
Кракът ми се изстрелва напред и с безпощадна точност намира слабините на скина. 

Той изпищява, прави ужасена физиономия и рухва на земята.  
Отиди на 36. 
 

3 4 .   
Успешно подражавайки на Олд Шетърхенд, стоварваш юмрука си право в 

слепоочието на скина и го просвам на земята. 
Отиди на 36. 

35.  
Бързо вадя спрея и силната струя удря скина в лицето. Това спира устрема му, 

той се задавя, хваща се за гърлото. 
Отиди на 36. 

36.  
Вече е извън играта, но за по-сигурно му тегля един ритник и го вкарвам в 

борчетата. После хуквам след Мери. Зад гърба ми се разнасят гневните викове на 
скиновете, които яхват моторите си. Отиди на 37. 

 
37.  

Настигам я точно в края на „Могул“. Тя вече залита от умора, но радостта, че ме 
вижда й вдъхва нови сили. 

- По петите ни са: Побързай! 
- Да, добре - кимва тя. 
Моторите приближават. 
Оглеждам се. Ченгетата трябва да се навъртат наоколо, винаги така правят; не е 

имало случай да вървя по „Едисон“ и да не видя патрулна кола. 
Ето я и нея, само на двадесетина метра от нас. Сега вече съм спокоен - скиновете 

няма да посмеят да ни подгонят. 
Моторите изхвърчават от „Могул“. Водачът им се оглежда, забелязва ни, но после 

забелязва и полицаите. Ясно виждам гневната му физиономия. Изругава ядно и дава 
знак на бандата да се оттегли. Ченгетата май забелязват нещо съмнително в тях, защото 
подкарват по петите им. Едно е сигурно - тази вечер няма да си имаме повече проблеми 
с тях 

Отиди на 38. 

38.  
Поуспокоени вървим по „Едисон“. Мери се е сгушила в мен. От време на време по 

тялото й пробягват тръпки. Едва сега осъзнава какво сме преживели и се разплаква. 



- Няма нищо - погалвам я по главата. - Всичко мина. Наистина ли мислеше, че нещо 
може да ти се случи, докато, си с мен? 

Тя кимва през сълзи. 
- Хей, та аз съм твоят храбър рицар! Бих дал живота си да те защитя, не знаеш ли 

това? 
Поглежда ме с благодарност и още по-силно се притиска към мен. 
Опасно е да пресичаме открито „Айнщайн“, защото техните може да дебнат от 

балкона, затова минаваме през задния двор на един блок. Така се добираме незабе-
лязано до левия ъгъл на „Айнщайн“ и „Едисон“. 

Отиди на 42. 
 

39.  
След кратко колебание избирам „Далила“, макар че не знам точно защо. 
По цялата дължина на улицата цари пълен мрак. Вече е късно и много от хората са 

си легнали, затова почти няма светещи прозорци. Вървим по средата на улицата, за да 
не се натъкнем на някое препятствие по тротоара. Мери не вижда добре в тъмнината, 
затова се е притиснала до мен и се доверява изцяло на способностите ми. За щастие аз 
сякаш имам инфрачервено зрение и се ориентирам отлично. Та това е моят квартал, 
хиляди пъти съм скитал по тази улица и я знам наизуст. 

Стигаме до булеварда без произшествия. Ти си на ход, читателю! 
- Ако имаш метална тръба, отиди на 40.  
- В противен случай отиди на 41. 
 

40.  
Нe мога да се разхождам като първобитен човек на светлото, затова скривам тръбата 

в едно тъмн о  ъгълче (запомни това, читателю). 
Отиди на 41. 

41.  
Пресичаме веднага „Айнщайн“, защото има вероятност родителите на Мери да са 

излезли на балкони и да ни видят. Така се добираме незабелязано до тъмния ъгъл на 
„Айнщайн“ и „Едисон". Отиди на 42. 

42.  
- Е, стигнахме - въздъхва Мери.  
- Да, вече няма страшно.  
Тя поглежда зад ъгъла.  
- На балкона няма никой.  
- Е, и? 
- Може да ме изпратиш до входа. 
Поглеждам часовника си - 11:32. Приятно ми е да съм с нея, но дали няма да стане 

късно? Подобни изпращания, дори най-невинните, продължават дълго. Поне при мен е 
така. 

Е, хайде, какво чакаш? - обажда се гласът в главата ми. - Не мислиш ли, че живя 
прекалено дълго? Просто си направи кефа, изпрати я и се забави след полунощ. 

Твой ход, читателю! Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма от 4, отиди на 49. В 
противен случай отиди на 43. 

43.  
- Хей, ще ме изпратиш ли? - побутва ме Мери. 



Поглеждам я. Тя е най-красивото момиче, което някога съм виждал. Тъмните коси се 
спускат по раменете без да скриват благородните черти на лицето, пленителната 
усмивка и искрящите очи. В този момент Мери ми прилича на принцеса от приказките. 

Но времето напредва, вече е 11:36. Трябва бързо да реша какво да правя. 
Ти си на ход, читателю! 
- изпращаш я - отиди на 51. 
- отказваш й - отиди на 50. 

44.  
Металната тръба профучава покрай лицето на скина, но ритникът му не ме пропуска. 
Отиди на 53. 

45.  
Ножът само одрасква якето на скина, но ритникът му не ме пропуска. 
Отиди на 53. 

46.  
Успява да избегне ритника ми, после ме халосва с все сила по главата. 
Отиди на 53. 
 

47.  
Юмрукът ми само го докосва, но неговият ритник попада право в стомаха ми. 
Отиди на 53. 

48.  
Бръквам в джоба за спрея, но скинът е по-бърз. Ритникът му безпогрешно намира 

стомаха ми. 
Отиди на 53. 

49.  
- Хей, ще ме изпратиш ли? - побутва ме Мери. 
Поглеждам я. Тя е най-красивото момиче, което никога съм виждал. Тъмните й коси 

се спускат по раменете без да закриват благородните черти на лицето, прелестната 
усмивка и искрящите очи. Откривам очакване в погледа й. 

И нещо прищраква в мозъка ми, може би мъдростта на много поколения предци от 
мъжки пол. 1гхният хор мощно зазвучава в главата ми: Изпрати я, хлапе, и няма да 
съжаляваш! 

Поглеждам часовника - 11:36. Бързо трябва да реша какво да правя. 
Ти си на ход, читателю! 
- изпращаш я - отиди на 51.  
- отказваш й - отиди на 50. 
 

50.  
- Стана късно. Мери - измънквам аз. - Пък и вашите могат да ме видят. 
Нацупва се. Сигурно е права за себе си, но нали тя не сънува преследвания след 

полунощ при пълна луна. 
Неволно вдигам очи нагоре и виждам луната между короните на дърветата. 

Изпълнена и ярка, тя свети уверено през тъмните облаци и сякаш гледа към мен. Може 
би си въобразявам, но като че ли ми намига дяволито, сякаш знае нещо, което аз не 
знам. 

Мери изчаква няколко секунди, но аз не променям решението си. 



- Е, довиждане тогава - казва малко сърдито тя и пресича булеварда. 
Изпращам я с поглед, докато си влезе във входа, а после на бегом се прибирам 

вкъщи. Затваряйки външната врата, поглеждам часовника за кой ли път през този ден - 
11:54. Още малко и щях да остана навън в опасната нощ. 

Но сега всичко е наред, казвам си, заемайки се с домашните за утрешния ден. После 
вземам „Куджо“ и се пъхвам под завивките. Каквото и да става тази нощ, аз ще съм на 
сигурно място. Ако може да се вярва на съня. 

Това е краят на историята, читателю. Ти избегна опасностите. които криеше мракът и 
успя да изпратиш благополучно Мери. Но в същото време пропусна няколко хубави мига, за 
които можеш само да съжаляваш. Нацупването на Мери не продължава дълго, но хвърля 
сянка върху приятелството ви за известно време. Разбира се, този облак скоро отминава. 
Въпросът е, че можеше и да не го допускаш, ако беше проявил малко повече смелост. Намали 
оценката си с 3 точки и продължи играта от епизод 49. 

51.  
-  Добре - кимвам аз. - Хайде да притичаме бързо, за да не излязат случайно 

родителите ти. 
Хващам я за ръка, тичешком пресичаме „Едисон" и се скриваме под козирката на 

входа й. 
И тогава колито отново се появява на сцената. Незнайно как и откъде то се 

приближава до мен, побутва ме по крака. 
- О, пак ли ти - плесва с ръце Мери и го погалва по главата. 
То учтиво отклонява ласките й и нетърпеливо ме побутва. 
- Уау! - излайва кучето. - Уау! Уау! 
Може да е смешно, но ми се струва, че наистина ми говори. Започвам да се колебая - 

да го отпратя ли или да го последвам. 
Твой ход, читателю!  
- отпращаш го - oтиди на 52.  
- тръгваш след него - 54. 
 

52.  
- Бъди добро момче и ни остави - потупвам го ни гърба. 
Поглежда ме умно, тръсва глава и изчезва. 
- Странно животно - поклаща глава Мери. - Имам чувството, че разбира какво му 

казваш. 
- Ами! - усмихвам се. - Мракът те кара да си внушаваш разни неща. 
- Може и така да е — съгласява се тя. За миг настава мълчание.    
 Отиди на 61. 
 
 

53.  
- Ще те смачкам - изревава той, развърта вещината, която стиска в дясната си ръка, 

и я стоварва върху главата ми. Отиди на 21. 
 

54.  
- Мисля, че трябва да го последваме - казвам аз. 
Мери се съгласява мълчаливо. 
Като вижда, че тръгваме след него, колито доволно развърта опашка. Изминаваме 

двадесетина метра, когато то внезапно спира до една локва и излайва. После се впуска в 
луд бяг и изчезва в мрака. 



- Това пък какво значи? - учудвам се аз.  
- Мисля, че не е казало последната си дума - неуверено се 

обажда Мери. - Нека просто да почакаме малко. И наистина, тя 
се оказва права. Колито дотичва след по- малко от минута; в 
устата си носи обикновена пластмасова чаша. Оставя я пред 
краката ми, посочва с муцуна към локвата, отново излайва и 
изчезва. 

- Този път май си отиде - казва Мери. 
Оглеждам локвата. Не си спомням скоро да е валяло. Но от 

друга страна, как иначе да се е образувала? 
Твой ход, читателю! Виж оценката си за знания за злото. Ако е по-

голяма от 4, отиди на 60. Ако е 3 или 4, отиди на 56. Ако е по-малка от 
3, отиди на 55 

 
55.  

Господи, какво ли означава всичко това? започвам да се чудя аз. Поглеждам Мери, но тя 
разперва безпомощно ръце. 

Дали трябва да отпия от локвата?! Или простс да налея вода в чашата? А може би е 
най-добре да зарежа щуротиите на псето? 

Ти си на ход, читателю! 
- отпиваш - отиди на 58. 
- зарязваш локвата - отиди на 57. 
- наливаш в чашата - отиди на 59. 
 

56.  
Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма oт 3, отиди на 60. В противен случай 

отиди на 55. 

57.  
- Само си загубихме времето - ядосано махвай с ръка аз. - Кой ме би по главата да 

се водя по акъла на едно тъпо куче? 
Връщаме се под козирката. 
- Странно животно - промълвява Мери. - Не знам защо, но ми се струва, че сгреши 

като го пренебрегна. 
- Ами! - усмихвам се. - Мракът те кара да cи внушаваш разни неща. 
- Може и така да е - съгласява се тя. 
За миг настъпва мълчание. 
Отиди на 61. 
 

58.  
- Не мога дa повярвам, че го правя - казвам, - но наистина ще послушам колито. 
Гребвам малко вода от локвата с чашата и я изпивам. Няма кой знае какъв резултат; 

не ми поникват криле, нито рога. Не забелязвам промяна в мускулите или в мисленето. 
С една дума оставам си същия. 

- Как си? - пита Мери. 
- Чувствам се тъпо - отговарям. - Или аз не разбрах кучето, или тази вода е бомба 

със закъснител и ефектът от глътката ще се прояви по-късно. А може просто да се е 
пошегувало с нас. 

Връщаме се под козирката. 
- Странно животно - промълвява Мери. 

-  



- Ами! - усмихвам се. 
- Е, не знам. 
За миг настъпва мълчание. 
Отиди на 61. 

59.  
- Знаеш ли какво? - обръщам се към Мери. - Мисля, че трябва да си налея малко 

вода в чашата. 
- И аз така мисля - казва тя. - Имам чувството. че това куче не е обикновено. Не ме 

питай защо, но според мен това е светена вода. 
- Има ли някаква полза от нея? 
- Ако поръсиш някое зло същество с нея, ще го прогониш. 
- Хитра работа - казвам и напълвам чашката. 
Ето нещо, което ще ми е от полза, ако закъснея. 
По-добре недей! Не след полунощ, забрави ли? 
Връщаме се под козирката. 
- Странно животно - промълвява Мери. 
- Добро животно - допълвам аз. 
За миг настъпва мълчание. 
Увеличи оценката си с 1 точка. После отиди на 61. 
 

60.  
О, аз знам каква е тази локва! Господи! Значи с истина, че съществуват добри и зли сили. 

Добрите господства до полунощ и колито е техен слуга, но после ще дойдат на власт   злите и 
тежко ми, ако съм навън по това време. 

Локвата е пълна със светена вода, в това няма съмнение. Наливам си малко в чашата. 
Не разчитай на водата, ако искаш да живееш. 
Защо? Тя е защита срещу злото. 
Има различни видове зло. И различни количества Можеш ли да напръскаш сто 

вампира? И колко цистерни светена вода ще ти трябват за това? 
Ще успея да се прибера до полунощ. 
Дали? 
- Хей, какво си се умислил? Сякаш говориш с някого? 
- С кого. Мери? Нали виждаш, че сме само двамата 
- Просто така изглеждаше. 
Връщаме се под козирката. 
- Странни работи стават тази вечер – промълвява тя. 
Излез след полунощ, малката, и това дотук ще ти се види приказка, обажда се гласът, но 

тя, разбира се, не го чува. 
За миг настъпва мълчание. 
Увеличи оценката си с 1 точка. После отиди на 61. 

 

61.  
Погледът ти бавно се плъзва към часовника - 11:43. 
Мери нервно облизва устните си. 
- Благодаря, че ме изпрати - казва тихо тя. 
Ти си на ход, читателю! Дадено е началото на два епизода. Сам избери кое ти харесва 

повече. 



- „ О, Мери - започвам неуверено аз...“ - отиди на 63. 
- „ Беше удоволствие за мен, но сега трябва да побързам, за да се върна вкъщи 

преди дванадесет!.“ - отиди на 62. 
 

62.  
 

- Беше удоволствие за мен, но сега трябва да бързам, 
за да се върна вкъщи преди дванадесет – казвам аз 

- Да, добре – кимва тя 
- Хайде да видя, че си влязла – подканвам я. 
Тя ме поглежда някак си тъжно, после влиза във входа, 

а гласът в главата ми процежда: 
Тъпо момче си ти Денис! Тъпо момче 
Какво искаш да кажеш? 
Тъпите момчета винаги изпускат момента за първата 

целувка. И никое, момиче, дори най-свястното, не може да 
им помогне. Но не се кори, срещу тъпотата няма лек... 
освен смъртта, ха-ха! 

Престани! 
Ако от това ще ти стане по-леко тъпчо. 
Млъкни! 
Той потъвав дълбините на съзнанието ми. Колкото и да ми е неприятно, трябва да 

призная, че по всяка вероятност е прав. Да, ако се замисля върху погледа на Мери, май е 
прав. Сто процента! По дяволите! 

Напускам укритието на козирката. 
Отиди на 68 
 

63.  
- О, Мери - започвам неуверено аз... 
- Да, Денис - поглежда ме с надежда тя. 
- Толкова...толкова си хубава. Може ли... - думите се губят. кръвта нахлува в 

главата ми. Господи. червя се като момченце! 
- О, да! 
- Наистина ли? 
В отговор тя притваря очи и издава напред грациозната си брадичка. Плахо се 

навеждам към устните й и притискам своите към тях. Целувката ви трае само миг, но 
какво вълшебство е той. Господи! За този миг си заслужава да се живее! 

Ти си на ход, читателю! Ще я прегърнеш ли с две ръце или ще предпочетеш да се 
въздържиш? 

- ще я прегърнеш - отиди на 65. 
- ще се въздържиш - отиди на 64. 

64.  
Едната ми ръка тръгва към кръста на Мери, но застива на половината път. Не още, 

казвам си. Ще му дойде времето, но не сега. 
Устните ни се разделят и Мери отваря очи. Погледът й блести радостно. Тя бързо ме 

прегръща лепва ми звучна целувка по бузата и казва: 
- Ще ти се обадя. 
- Нека да е по-скоро. 
- Много скоро! - обещава тя и се шмугва във входа. 
Постоявам загледан след нея. после напускал прикритието на козирката. 



Увеличи оценката си с 2 точки. След това oтиди на 68. 

65.  
Ако имаш чаша със светена вода в ръцете си отиди на 67. В противен случай отиди 

на 66. 

66.  
Ръцете ми обгръщат кръста на Мери. Обзема ме страх, че ще се отдръпне, но устните 

й оставам върху моите. 
Най-сетне този вълшебен миг отлита. Мери от варя очи. Забелязвам в погледа й 

радостен блясък. Тя бързо ме прегръща, лепва ми звучна целувка по бузата и казва: 
- Ще ти се обадя. 
- Нека да е скоро. 
- Много скоро! - обещава тя и се шмугва във входа. 

Постоявам загледан след нея, после напускам прикритието на козирката. Увеличи 
оценката си с 3 точки. След това отиди на 68. 

67.  
Ръцете ми обгръщат кръста на Мери. Тя бързо се отдръпва с изненадан писък.  
- Извинявай! 
- Не, глупчо - усмихва се тя. - Не е това, което си мислиш. Погледни си в ръцете. 
Едва сега забелязвам, че чашата със светената вода е празна. 
- Цялата съм мокра - казва тя с насмешлив глас. Прегръща ме бързо, лепва ми 

звучна целувка по бузата и добавя: 
- Ще ти се обадя. Нека да е по-скоро. 
- Много скоро! - обещава тя и се шмугва във входа. 
Постоявам загледан след нея, после напускам прикритието на козирката. 
Увеличи оценката си с 1 точка. След това отиди на 68. 

68.  
- Хей, момче - обажда се някакъв мъжки глас от мрака. 
Вдигам поглед и застивам - бащата на Мери! 
- Моля? 
- И не се превземай! Да не мислиш, че не ви видях двамата с Мери. 
- О, съжалявам... 
- Не се преструвай, малкият. Качи се горе да се запознаем. - Изглежда забелязва 

колебанието ми и добавя - Няма да те изям. Искам да знам с кого излиза дъщеря ми. 
Много ли е? 

Поглеждам скришом часовника си - 11:50! Все ще мога да се прибера преди полунощ, ако 
дръпна един як спринт. 

- Я не се прави на зает - скарва ми се той. Нали искаш да виждаш Мери по-често? 
Тогава ела да се запознаем. 

Това си е чисто изнудване, но баща й е в много силна позиция. За миг се 
поколебавам. 

Ти си на ход, читателю! 
- качваш се - отиди на 70. 
- отклоняваш поканата - отиди на 69. 
 

69.  
Но после ще трябва да се запознаеш и с нещото от съня си, Денис! Стиска ли ти? 
А ако забрани на Мери да се вижда с мен? 



А ако й разреши, но с теб се случи нещо лошо т? зи нощ? 
- Съжалявам, но наистина бързам - казвам аз преди да е отвърнал хуквам към къщи. 
Неучтивото ми държане не остава ненаказано. Бащата на Мери компенсира 

засегнатото си честолюбие като й забранява да се вижда цяла седмица мен. После 
сръднята му отминава, но тези седем дни се превръщат в ад за влюбеното ми сърце. 

Това е краят на историята, читателю. Намали оценката си с 1 точка и продължи играта 
от епизод 68. 

70.  
Но после ще трябва да се запознаеш и с нещото от съня си, Денис! Стиска ли ти? 
Млъкни, страхливецо! 
- Добре, но само за малко, защото бързам да с прибера преди дванадесет. Само 

минутка. 
- Не повече - кимва баща й. 
Но нищо не е така лесно, като да загубиш преде тава за времето; особено когато си 

застанал пред бащата на приятелката си и той те оглежда с критичен поглед. 
Сепват ме ударите на часовника. 
Полунощ! Чу ли, тъпако? ПОЛУНОЩ! 
- О, май те забавих - казва той. 
- Няма нищо, но трябва да тръгвам – заявявам аз и на бегом излизам на осветения 

булевард. 
ПОЛУНОЩ! – крещи гласът. Предупреждавах те, но ти бе толкова влюбен, че не чу 

разумните ми съвети. Е, добре тогава! Изживей кошмара си! 
Отиди на 71. 

 
71.  

Изхвърчавам като стрела от блока на Мери и се озовавам на осветения булевард. 
Наоколо е пусто, дори ченгетата са се покрили някъде. Идва ми на ум една мисъл: 
умират само глупаците! 

Нещо става в главата ми. Мислите ми се разсейват, светът се завърта пред очите ми, 
коленете омекват и тялото ми се строполява на земята. Всичко потъва в бяла мъгла. 

Защо не послуша съвета ми? - разнася се глас. Нима не ти е мил животът? 
Какво ме чака в нощта на пълнолунието? 
Нищо хубаво. Създанията на злото вече са плъзнали навсякъде. Ще бъде цяло чудо, 

ако успееш да се добереш жив до дома си. 
А ти? Какво си ти? И няма ли да ме закриляш? 
Властта ми свършва в полунощ. Ще трябва сам да се изправиш срещу злото. Не разчитай 

на помощ! 
Чакай! Не ме оставяй! Помогни ми! 
Успех, Денис! И помни - разчитай само на себе си! 
Гласът изчезва, мъглата се разсейва и отново се озовавам на булеварда. Изправям се 

на крака и поемам към съдбата си. 
Стигам до ъгъла на „Айнщайн“ и „Едисон“. Хвърлям бегъл поглед към „Могул“ и 

това ме кара да раз- шъркам очи. 
За миг, само за миг зървам космата едра сянка, която се скрива зад ъгъла. Но секунда 

по-късно там няма нищо. Възможно ли е да халюцинирам? Втренчвам поглед в мястото 
и оставам така няколко минути, но сянката не се появява. Дали пък не е било някое 
патрулиращо ченге, рискувало да обходи и тъмните улички? То би ми разчистило пътя. 

Стига колебания, нямам време. 
Изборът е твой! 
- към „Могул“ - oтиди на 78. 



- по „Айнщайн“ - отиди на 72. 
 
 

72.  
Удоволствие е да се ходи по светлото, дори след полунощ. Чувствам се сигурен 

Вървя бавно и уверено. не ме е страх. Но хубавите неща са кратки - все някога ще 
трябва да навляза в тъмното. 

Стигам до „Самсон". Дали да свия по нея или да продължа към „Далила"? Има ли 
някакво значение? 

Изборът е твой! 
- по „Самсон“ - отиди на 83. 
- към „Далила“ - отиди на 73. 

 
73.  

„Далила“ изглежда по-безопасна. Най-малкото, защото е права и не се налага да 
трепериш при мисълта за това какво те чака зад ъгъла. 

Тъкмо завивам по улицата, напускайки светлия булевард, и нещо изсъсква в краката 
ми. Подскачам уплашено, но тревогата е напразна - само едно коте. Стреснато от 
появяването ми, горкото животинче побягва по „Далила“. 

Ако си скрил метална тръба на ъгъла на „Айнщайн“ и „Далила“ и искаш да я вземеш, отиди 
на 74. В противен случай отиди на 75. 

74.  
Бавно опипвам тъмния ъгъл и ръката ми открива тръбата. Стисвам я здраво. 
Отиди на 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.  
Първото нещо, което ми се набива на очи, когато свивам по „Далила”, е огромна 

локва от някаква тъмна и гъста течност. Котето в уплахата си е решило да преджапа 
през нея и сега стои учудено в средата й. За краткия миг, който имам на разположение, 
за да се ориентирам в обстановката, схващам, че животинчето е обхванато от див ужас. 

Поглеждам локвата. Тя е овална и продълговата, широчината й е около два метра, а 
на дължина е около четири. Не мога да преценя дълбочината й, но трябва да е плитка. 
Прилича на голямо нефтено петно в левия край на улицата. Котето се мъчи в локвата и 
през ума ми минава, че може би трябва да направя нещо за него. 

Изборът е твой! 
- връщаш се към „Самсон“ - отиди на 83.  
- ако оценката ти за знания за злото е по-голяма от 3, отиди на 76. 
- опитваш се да измъкнеш котето с тръбата - отиди на 77. 
- опитваш се да го измъкнеш от локвата с голи ръце - отиди на 79.  
- заобикаляш локвата и продължаваш по улицата отиди на 82 



 
 

76.  
Не е нужно човек да е чел много книги на ужаса, за да схване, че на локвата не й е 

чиста работата. Разбира се, може да се е образувала при изтичането на безнзин от някой 
камион или цистерна, но това ми се струва малко вероятно. А и начинът, по който 
котето е затънало вътре, подсказва, че локвата не е безобидна. Трябва бързо да реша как 
да постъпя. 

Изборът е твой! 
- връщаш се към „Самсон“ - отиди на 83. 
- опитваш се да измъкнеш котето с тръбата отиди на 77. 
- опитваш се да измъкнеш котето с голи ръце отиди на 79. 
- заобикаляш локвата и продължаваш по улицата - отиди на 82. 
 

77.  
Посягам към котето, допирам тръбата до крехките му ребра и се опитвам да го 

извадя. Оказва се по-трудно, отколкото предполагах. Крачката му не помръдват, а 
вместо това течността от локвата започва бавно да се изкачва по тръбата. 

От физиката знам, че има такива течности, които се наричат мокрещи, но тази явно е 
световният шампион сред тях. За някакви си секунди се изкачва с петнадесет 
сантиметра и май ускорява темпото. А котето не помръдва, само скимти жално и 
уплашено. 

Изборът е твой! 
- пускаш тръбата и заобикаляш локвата - отиди на 81. 
- правиш отчаян опит да измъкнеш животинчето - отиди на 80. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

78.  
„Могул“ е най-светлата уличка, ако изобщо може да се говори за някаква светлина 

по тях. А и сянката най-вероятно е била на ченге. Ето защо се запътвам натам. 
Кратко колебание на ъгъла, но бързо се вземам в ръце. Ако продължа да треперя на 

всяка крачка, ще осъмна на улицата. 
Зад ъгъла е чисто. Въздъхвам дълбоко и продължавам напред. Едва ли до „Далила“ 

ще имам някакви проблеми, но оттам-нататък ще трябва да си отварям очите на четири 
- предупрежденията, които получих, ме задължават. 

 



Лошото започва на десетина метра от булеварда. От мрака изскача същата тъмна, 
едра и космата сянка, само че вече не изпитвам съмнения в съществуването и. С плътен 
и стържещ гърлен рев създанието се нахвърля върху мен. Опитвам се да се обърна и да 
побягна, но дългата му ръка бързо ме настига, обхваща гърлото ми и с лекота ме 
придърпва към себе си. Сега съм лице в лице със звяра и веднага откривам истината за 
него - върколак! Докато осмислям факта на съществуването му, острите зъби се впиват 
в месото ми и кръвта руква като фонтан. Чудовището ме пуска на земята, слага коляно 
върху корема ми и с мощно движение разпаря гърдите ми. Последният спомен е за 
острите му нокти, които ровят из вътрешностите ми, за да открият все още туптящото 
сърце. 

Храна! - прошепва гласът в главата ми. - Стана храна за върколаци. Така свършват 
всички тъпаци. 

Но вече няма кой да му възрази или дори да се съгласи с него. Чува се мляскане и 
сърцето на Денис Морисън потъва в огромната паст на чудовището. 

Това е краят на тази история, читателю. Ти проигра шанса си да надвиеш силите на злото 
и попадии още в първата им и най-елементарна клопка. Намали оценка/па си с 4 точки и се 
върни на епизод 71, за да продължиш играта. 

79.  
Пъхвам ръката cи под коремчето на уплашеното животинче и я дръпвам рязко 

нагоре. Нищо. Крачката му сякаш са бетонирани. Вместо това усещам нещо лепкаво по 
ръката си. Опитвам се да пусна животинчето, но се оказва, че и това е невъзможно. 
Течността бързо запълзява по ръката ми. Обзема ме паника, започвам да се дърпам, да 
се мятам. Котето заскимтява от ужас. 

И тогава започва най-лошото. Течността спира да се изкачва по ръката ми; тя 
започва да ме придърпва към себе си, навътре в тази загадъчна и мрачна локва. Може 
би се побърквам, но ми се счува,, че от дълбините й се разнася зловещ смях. 

Господи, що за локва е това! Нима смъртта успя да ме надиграе? 
Уви, глупако! - обажда се гласът в главата ми. - Сега разбра как се снабдяват с храна 

създанията на злото. От тъпаци като теб! 
Рамото ми потъва, подхлъзвам се и падам цял в течността. Тя ме покрива, навлиза в 

ушите, ноздрите, в устата. Усещам някакво стържене в стомаха. Само след миг 
разбирам на какво се дължи - кожата ми на това място се разкъсва и бликва малък 
фонтан от течността. Тя ме яде отвътре! 

Усещам я как се разхожда като къртица из тялото ми, а в ушите звучи онзи зловещ 
смях. Стига до мозъка, сърцето... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Ти попадна в клопката на злите сили. Намали 
оценката си с 4 точки и се върни на епизод 71, за да продължиш играта. 

80.  
Един последен опит. Напрягам всички сили и се опитвам да използвам тръбата като 

лост. Изведнъж нещо лепкаво докосва ръката ми. Докато се усетя, течността вече стига 
до китката. Правя опит да пусна тръбата, но ръката ми сякаш е залепнала към нея. 

В един момент течността спира да пълзи към мен, почва да ме придърпва. Бавно и 
настоятелно. Неумолимо. Тръбата първа изчезва в уж плитката локва, поело китката, 
лакета, рамото ми. Подхлъзвам се и падам в локвата. Течността веднага ме залива. 
Навлиза в ушите, ноздрите, устата. Нещо стърже в стомаха ми. кожата в тази област се 
разкъсва и оттам бликва гъстата течност. Тя ме яде отвътре! 

Усещам я как рови като къртица из тялото ми, а В ушите ми кънти далечен зловещ 
смях. Стига до мозъка, сърцето...умирам. 



Това е краят на историята, читателю. Ти попадна в клопката на злите сили. При 
следващия прочит бъди по- внимателен. Намали оценката си с 3 точки. После се вьрни на 
епизод 76, за да продължиш играта. 

81.  
Има нещо неестествено в начина, по който течността пълзи по тръбата. Зарязвам 

котето, разбира се. Никой не го е карал да се набутва вътре. Не съм виновен, че не е 
сънувало пророчески сънища. 

Щом течността достига на педя от ръката ми, просто пускам тръбата и тя потъва в уж 
плитката локва. 

Отиди на 82. 

82.  
Внимателно заобикалям локвата, стремейки се да но се приближавам на по-малко от 

метър. В безопасност съм, но ставам неволен свидетел на смъртта на котето. Разбрала, 
че няма да ме докопа, локвата се съсредоточава върху него. Течността бавно го 
покрива. За миг то се очертава на фона й като фигурка в тесто за курабийки, после тя го 
поглъща и от животното не остава следа. 

Мощта на злото е впечатляваща, а разнообразието на образите, в които се явяват 
слугите му, ме прави извънредно предпазлив. Сега се измъкнах, но при евентуална 
среща с върколак, вампир или нещо друго от този вид... 

Стигам до ъгъла на „Далила“ и „Могул“, само на двайсетина метра от дома. 
Изборът е твой! 
Ако оценката ти за знания за злото е по-голяма от 3, отиди на 121. В противен 

случай трябва да избираш: по „Далила“ към дома (отиди на 122) или по „Могул“ към 
горичката (отиди на 125). 

 

 

 

 

 

83.  
 

Поемам дълбоко въздух и тръгвам по „Самсон“. И по двата тротоара са струпани 
много препятствия — кофи за боклук, чували и други. Освен това през няколко метра 
има паркирани коли. Всичко това е идеално прикритие за евентуален нападател. 

За да намаля риска до минимум, вървя по средата на улицата, утешавайки се, че поне 
ще видя нападателя преди да ме удари. 

 



Първите десетина метра минават спокойно. Следващите са на път да се присъединят 
към тях, когато става нещо странно - отнякъде се изтърколват три кълбета и се изпречват 
пред мен. После претърпяват някаква метаморфоза и погледът ми вижда три рошави, 
дребни и космати същества. С оскъдните си познания от различните митологии ги 
определям като таласъми. 

- Здрасти - казва средният таласъм, който е най-висок и явно е водач на групата. - 
Радвам се, че намина. 

После млъква, може би си мисли, че ми е подал топката и сега аз съм наред да кажа 
нещо. Обаче успявам да смутолевя само нещастното: 

- Ъ-ъ... познаваме ли се? 
- Откъде да знам? - разперва ръце той. - Вие, хората, си приличате като капки вода 

на външен вид. Преди да си забия зъбките в някого, не мога да кажа нещо по-
определено за него, но пък тогава няма как да го споделя точно с него. 

След това зловещо пояснение известно време и двамата мълчим. 
- Е, какво ще кажеш за едно покерче? - пръв нарушава мълчанието таласъмът. 
- Не е ли малко късно? 
- Ако питаш мен, точно сега му е времето. А би трябвало да ме попиташ, за твое 

добро е. 
Всичко в тази ситуация е прекалено странно. Защо просто не връхлетяха върху мен? 

Защо ми предлагат да поиграем? Какво целят с това? 
- Хей, какво си се гипсирал такъв? Не ти ли стана ясно - или играеш, или си труп. 

Ама не цял, а каквото остане, след като си хапнем. 
Е, сега ми става ясно. Повече, отколкото бих желал. 
- А какво ще спечеля, ако се съглася? 
- Правим едно раздаване - въодушевява се таласъмът. - Ако го спечелиш, отиваш си 

по живо - по здраво, а ние забравяме, че сме те срещали. Иначе -знаеш. 
Знам, разбира се - смърт. Ако им се дам обаче. 
Събирам сили да задам най-трудния въпрос: 
- Защо просто не ме убиете? 
- Ами, скуката е виновна. Да не мислиш, че е лесно по цяла нощ да стоиш на пост и 

да дебнеш. С покера е по-интересно. А и повечето хора са слаби играчи. 
Преценявам ситуацията. Те са на два метра от мен, до булеварда има не повече от 

двадесетина. Може би ще успея да им избягам, стига да не продължат да ме преследват 
и по светлото. Или пък да приема едно раздаване и после да му мисля? Сложно. 

Изборът е твой! 
- приемаш покера - отиди на 84. 
- опитваш се да избягаш - отиди на 111. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

84.  
- Преди да започнем, обясни ми накратко правилата, за да не се получи разминаване 

- казвам. 
- Добре. Раздавам по пет карти. Оглеждаш ги, казваш колко ще сменяш, но не 

можеш да смениш всички, а най-много четири, и аз ти давам нови. После ги сваляме и 
виждаме кой побеждава. 

- А как са по сила комбинациите? 
- Най-слаба е двойката - две валета, две десетки и т.н. После идват двете двойки - 

две четворки и две шестици, два попа и две аса и т.н. След това е тройката — три аса. 
три дами и т.н. Следва кентатa — пет поредни без значение от какви бои са. После е 
кольорът - пет карти от една боя, например пет пики. След кольора идва фулът - тройка 
и двойка едновременно. Например три аса и две четворки. За останалите няма смисъл да 
говорим, и без това се падат рядко. А силата на картите е асо, поп, дама, вале, десятка и 
така до двойка. Силата на боите е пика, купа, каро и спатия. Това стига ли ти? 

- Напълно. 
- Да започваме тогава. 
Отиди на 85. 
 
 

85.  
Таласъмът вади незнайно откъде чифт карти и ми ги подава. 

- Убеди се, че не са белязани. 
Разглеждам ги внимателно без да успея да открия нищо нередно. Освен това, че 

светят в тъмното, но иначе няма начин да се играе покер в царящия по уличките мрак. 
- Изглеждат наред. 
- Разбира се. За какво ми е да те лъжа? Започваме. 
С жестове на закоравял картоиграч той раздава по пет карти - и спира. С обиращо 

движение вземам моите и ги разпервам пред очите си - двойка пика, четворка спатия, 
вале спатия, дама спатия и асо купа. Не е кой знае какво. 

Противникът ми вдига картите си. Двамата други се опитват да надзърнат в тях, той 
ги дръпва и зa миг ги показва пред очите ми. Какъв шанс! 

Сам избери - 86, 87 или 88. 

86.  
Успявам да видя само три, но те са достатъчни, за да ме втресе - дама каро, дама 

купа и дама пика. Лоша работа. 
- Е, ще сменяш ли? - пита ме таласъмът, след като прогонва кибиците. 
Замислям се. 
Изборът е твой! Какво ще махнеш? 

- двойката и четворката - избери между 94 и 95.  
- двойката и асото - отиди на 93. 
- двойката, четворката, валето и дамата - отиди на 90. 
- двойката, четворката, валето и асото - отиди на 91. 
- двойката, четворката и асото - отиди на 92. 
- валето, дамата и асото - отиди на 89. 

 
 
 
 



87.  
Успявам да видя само две, но те са ми достатъчи - поп каро и поп пика. Лоша работа. 

- Е, ще сменяш ли? — пита ме таласъмът, след като прогонва кибиците. 
Замислям се. 
Изборът е твой! Какво ще смениш? 
- двойката и четворката - избери между 100 и 102 
- двойката и асото - отиди на 101. 
- двойката, четворката, валето и дамата - избери между 99 и 100. 
- двойката, четворката, валето и асото - отиди на 98. 
- двойката- четворката и асото - отиди на 96. 
- валето, дамата и асото - отиди на 97. 
 
 

88.  
Успявам да видя само четири карти - петица, шестица, осмица и девятка от различни 

бои. 
- Е, ще сменяш ли? — пита ме таласъмът, след като прогонва кибиците. 

Замислям се. 
Изборът е твой! Какво ще смениш? 
- двойката и четворката - отиди на 109. 
- двойката и асото - отиди на 108. 
- двойката, четворката, валето и дамата - отиди на 107. 
- двойката, четворката, валето и асото - отиди на 106. 
- двойката, четворката и асото - отиди на 105. 
- валето, гамата и асото - избери между 103 и 104. 
 

89.  
Идват ми поп каро, поп пика и шестица пика. Сваляме картите и таласъмът с радост 

констатира:  
- Печеля! 

Отиди на 112. 

90.  
Идват ми поп каро, поп пика, шестица пика и седмица спатия. Сваляме картите и 

таласъмът с радост констатира:  
- Печеля! 

Отиди на 112. 
 

91.  
Идват ми поп каро. поп пика, шестица пика и седмица спатия. Сваляме картите и 

таласъмът с радост констатира: 
- Печеля! 

Отиди на 112. 

92.  
Идват ми поп каро, поп пика и шестица пика. Сваляме картите и таласъмът с радост 

констатира: 
- Печеля! 

Отиди на 112 

 



93.  
Идват ми седмица спатия и поп спатия - кольор! Сваляме картите и таласъмът 

възкликва: 
- По дяволите! 

Отиди на 110. 

94.  
Идват ми десятка купа и поп каро - кента! Сваляме картите и таласъмът възкликва: 
- По дяволите! 

Отиди на 110. 

95.  
Идват ми десятка купа и асо каро. Сваляме картите и таласъмът радостно възкликва: 
- Печеля! 

Отиди на 112. 

96.  
Идват ми шестица пика, седмица спатия и вале каро. Сваляме картите и таласъмът 

възкликва: 
- Печеля! 

Отиди на 112. 
 

97.  
Идват ми четворка каро, осмица пика и асо пика. Сваляме картите и таласъмът 

възкликва: 
- Печеля!  
 Отиди на 112. 
 

98.  
Идват ми тройка каро, петица купа, вале купа и дама купа. Сваляме картите и 

таласъмът възкликва: 
- Печеля! 
Отиди на 112. 
 

99.  
Идват ми тройка каро, петица купа, седмица пика и вале каро. Сваляме картите и 

таласъмът възкликва: 
- Печеля!  
Отиди на 112. 
 

100.  
Идват ми тройка каро, петица купа, седмица пика и асо пика. Сваляме картите и 

таласъмът възкликва: 
- По дяволите! 

Срещу неговите два попа изваждам две аса.  
Отиди на 110. 

101.  
Идват ми тройка спатия и асо спатия - кольор! Сваляме картите и таласъмът 

възкликба: 
- По дяволите! 



      Отиди на 110. 

102.  
Идват ми шестица купа и десятка спатия. Сваляме картите и таласъмът възкликва: 
- Печеля!  

      Отиди на 112. 
 

103.  
Идват ми тройка каро, петица купа и вале пика. Сваляме картите и таласъмът 

възкликва: 
- Печеля!  
Отиди на 112. 
 

104.  
Идват ми две дами и когато сваляме картите, таласъмът възкликва: 
- По дяволите! 

      Отиди на 110. 

105.  
Идват ми дама и вале и когато сваляме картите, таласъмът възкликва: 
- По дяволите!  

      Отиди на 110. 

106.  
Идват ми две дами и когато сваляме картите, таласъмът възкликва: 
- По дяволите!  

      Отиди на 110. 

107.  
Идват ми две аса и когато сваляме картите, таласъмът възкликва: 
- По дяволите! 

      Отиди на 110. 

108.  
Идват ми дама и вале и когато сваляме картите, таласъмът възкликва: 
- По дяволите! 

      Отиди на 110. 
 

109.  
Идват ми дама и асо и когато сваляме картите, таласъмът възкликва:  
- По дяволите! 

Отиди на 110. 

110.  
- Имаш голям късмет - недоволно отбелязва таласъмът. - Досега съм губил само два 

пъти. 
- Е, все някога трябваше да ти се случи пак - успокоявам го. 

Моментът не е много подходящ за шеги. Победих, но дали може да се вярва на 
създанията на злото? Сякаш отгатнал мислите ми, таласъмът казва: 

- Можеш да си вървиш. И ако видиш шефа, не му казвай, че сме те пуснали. 
- Кой е шефът? 



- Виж сега - ако по някое време усетиш два зъба да се забиват във врата ти, това 
може и да не е той. Но ако след секунда те стигнат до сърцето ти - е, това е Шефа. 

Леко потиснат от това описание, се отдалечавам от таласъмите. Дано не стигам до 
среща с началството им. 

Увеличи оценката си с една точка. После отиди на 120 

111.  
Рязко се обръщам с надеждата да се добера до булеварда с отчаян спринт, но 

виждам, че пътят назад е отрязан от други три таласъма. 
- Ще бягаш, а? - процежда главатарят им. - Напред, момчета!  
Боят започва! 

Изборът е твой! С какво ще се биеш? 
- метална тръба - отиди на 114. 
- нож - отиди на 113. 
- ритници - отиди на 118. 
- газов спрей - отиди на 117. 
- светена вода - отиди на 119. 
 

112.  
- Е, това е краят ти. Прочети си молитвата и да те почваме - казва таласъмът. 
- О-о, я чакай малко! - Изправям се светкавично на крака. Може и да си хапнат от 

мен, но преди това ще трябва доста да се потрудят. 
- Отмяташ се от думата си? - удивява се той. - Вие, хората, сте долно племе. 

Напред, момчета! 
Отнякъде се появяват още три таласъма и боят започва. 
Изборът е твой! С какво ще се биеш? 
- метална тръба - отиди на 114. 
- нож - отиди на 113. 
- ритници - отиди на 118. 
- газов спрей, отиди на 117. 
- светена вода - отиди на 119. 
 

113.  
Бръквам в джоба си и изваждам ножа. Едно от изчадията вече е успяло да забие 

зъбите си в левия ми глезен. Навеждам се бързо и забивам острието до дръжка. Болката 
отеква, челюстите се разтварят. 

Двама от нападателите са на гърба ми. Хвърлям се към стената с надеждата да ги 
премажа, но те са достатъчно хитри, за да избегнат удара. Отскачат и се спасяват. Аз не 
успявам да спра и се удрям лошо. Главатарят им се хвърля към гърдите ми с бърз скок, 
впива нокти в тях и се докопва до гърлото ми. Опитвам се да го отблъсна, но силите не 
ми стигат. Чувствам зъбите му в гърлото си, останалите се включват в пира...умирам. 
 

Това е краят на историята, читателю. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, 
за да продължиш играта. 

114.  
Умножи оценката си за удар с пръчка по две и прибави към нея оценките за рефлекс 

и сила. Ако сумата е по-голяма от 18, отиди на 116. В противен случай отиди на 115. 
 
 



115.  
Замахвам с тръбата u посрещам първия нападател във въздуха. После още един, но те 

са шест. Един впива зъбките си в бедрото ми, друг се вкопчва в гърба, а главатарят 
успява да се добере до гърлото. Усещам как кръвта ми изтича...умирам. 
Това е краят на историята, читателю. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71. 
за да продължиш играта. 

116.  
Замахвам с тръбата и посрещам първия нападател във въздуха. Первам втория точно 

през зъбите и го запращам към стената. Други двама се опитват да се докопат до 
краката ми, но с един удар ги помитам. Разяреният главатар се хвърля към гърдите ми, 
за миг изглежда сякаш ще успее, но тръбата не пропуска и него. Ако наоколо имаше 
треньор по бейзбол, щях да сключа добър договор. 

Бойното поле опустява. Кървящи, скимтящи и уплашени, таласъмите се оттеглят, а аз 
продължавам по „Самсон“. 

Отиди на 120. 

117.  
Бързо вадя спрея и насочвам струята към нападателите. Изненадани от оръжието ми, 

те лесно попадат в газовия облак. Отвътре се разнасят ругатни и проклятия, значи им 
действа. Не изчаквам да видя точно как, защото не обичам прекалените рискове. 
Оставям таласъмите да се борят за глътка свеж въздух и продължавам по „Самсон“. 

Отиди на 120. 

118.  
Посрещам първия нападател със здрав ритник и го запращам към стената, но това 

дава възможност на другите да се докопат до тялото ми. Чувствам зъбите им в бедрото, 
гърба... гърлото... гърдите... умирам. 
Това е краят на историята, читателю. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, 
за да продължиш играта. 

119.  
Никакви таласъми не ме плашат, щом имам светена вода. Пръсвам малко от чашата 

върху първия нападател. Той изквичава ужасено, а от козината му се издига облак пара. 
- Светена вода! - изпищява главатарят им. - Да бягаме! 

Таласъмите се оттеглят панически, а аз продължавам по „Самсон“. 
Отиди на 120. 

120.  
Бързо стигам до стълбите и горичката. Сега съм само на няколко десетки метра от 

дома, но какво ли ме очаква докато се добера дотам? 
Ако оценката ти за знания за злото е по-голяма от 3, отиди на 123. В противен случай 

трябва да избереш — да навлезеш в горичката (отиди на 125) или да продължиш по стълбите 
към дома (отиди на 124). 

 

121.  
Има няколко начина да се справиш с някое по-могъщо създание на злото. Един от 

тях е да забиеш дървен кол в сърцето му. Засега нямам такова оръжие, но горичката е 
съвсем наблизо и някое малко борче може да свърши работа. 



Изборът е твой! 
- към дома - отиди на 122. 
- към горичката - отиди на 125. 
 

122.  
Вече съм толкова близо до дома, защо да поемам излишни рискове и да се мотая 

допълнително по тъмните улички? Продължавам по „Далила“. Ето го двора, къщата. 
Само след минута ще съм на сигурно място. 

Един метър до вратата... половин... ръката ми ляга на дръжката. 
Зад гърба ми нещо изръмжава. 
Отиди ни 129. 

123.  
Таласъмите не са най-страшните създания на злото и далеч не най-силните. Какво ли 

щеше да стане, ако бях срещнал върколак или вампир? Добро оръжие срещу тях е 
дървеният кол, а горичката е съвсем наблизо. Може би някое малко борче ще свърши 
работа. 

Изборът е твой! 
- към горичката - отиди на 125. 
- по стълбите към дома - отиди на 124. 
 

124.  
Бързо слизам по стълбите. Страх ме е от ъгъла на „Могул" и „Далила", но се оказва, 

че там не ме дебне никой. Продължавам по „Далила“. Ето го двора, къщата. Само след 
минута ще съм на сигурно място. Един метър до вратата... половин... ръката ми ляга на 
дръжката. 

Зад гърба ми нещо изръмжава. 
Отиди на 129. 

125.  
Колко много борчета. Бързо си набелязвам едно, от което би станал добър кол. 
Увеличи оценката си с една точка. Ако имаш нож, отиди на 126 В противен случай избери - 

127 или 128. 

126.  
Прекършвам стеблото, а после отстранявам клоните с ножа и заострям края на 

новото си оръжие. Оглеждам го доволно - като нищо мога да намушкам някой върколак, 
ако направи грешката да ми се изпречи на пътя. Продължавам към дома. Ето го двора, 
къщата. Един метър до вратата... половин... ръката ми ляга на дръжката. 

Зад гърба ми нещо изръмжава. 
Отбележи в дневника, в таблицата „ОРЪЖИЯ“, че имаш кол. После отиди на 129. 
 

127.  
Прекършвам стеблото u го очиствам от клоните. Най-трудно е да изостря края на 

новото си оръжие, но някак си успявам да се справя. Оглеждам го доволно - като нищо 
мога да намушкам някой върколак, ако направи грешката да ми се изпречи на пътя. 
Продължавам към дома. 

Ето го дворът, къщата. Един метър до вратата... половин... ръката ми ляга на 
дръжката. 

Зад гърба ми нещо изръмжава. 
Отбележи в дневника, в таблицата „ОРЪЖИЯ“ че имаш кол. После отиди на 129. 



128.  
С лекота прекършвам борчето, но очистването от клоните ми взема здравето, а 

заострянето на края на новото ми оръжие се оказва практически невъзможно с голи 
ръце. Накрая се отказвам, захвърлям стеблото и продължавам кьу| дома. Ето го дворът, 
къщата. Един метър до вратата...половин...ръката ми ляга на дръжката. 

Зад гърба ми нещо изръмжава. 
Отиди на 129. 

129.  
Обръщам се рязко, очаквайки да видя някое грозно създание. Не, това е колито. Дори 

не съм забелязал откъде се е появило. То излайва и завърта глава, сякаш иска да го 
последвам. 

Изборът е твой! 
- тръгваш след кучето - отиди на 130. 
- махваш му да се разкара - отиди на 134. 
 

130.  
Виж оценката си за знания за Злото. Ако е по-голяма от 3, отиди на 131. В 

противен случай отиди на 132. 

131.  
Мисловен проблясък ме кара да се закова на мястo Полунощ минава, добрите сили 

нямат власт, тогава какво да очаквам от кучето? Отговорът не е от трудните смърт! 
То сякаш усеща, че съм предугадил намеренията му и се обръща към мен с ръмжене. 

Вече не може да има съмнение то е слуга на злото. Ще трябва да го убия. 
Избери с какво оръжие да се биеш. 
- светена вода - отиди на 146. 
- дървен кол - отиди на 140. 
- нож - отиди на 143. 
- спрей - отиди на 144. 
- ритник - отиди на 145. 
- метална тръба - отиди на 135. 
 

132.  
Виж оценката си за интуиция. Ако е по-голяма от три, отиди на 131. В противен 

случай отиди на 133 

133.  
Колито не ме кара да вървя много. Изведнъж спира рязко, обръща се и с ужасяващо 

ръмжене се нахвърля върху мен. Зъбите му стисват незащитеното ми гърло малко преди 
да разбера какво става. Кръвта бликва, не мога да поема въздух... задушавам се... 
умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Ти преодоля някои клопки, но в борбата със злото 
дори една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, за да 
продължиш играта. 



 

134.  
Махвам му с ръка да се разкара. Ефектът от този мой жест е неочакван. Колито 

оголва два реда обезпокояващо хищни зъби и изръмжава ядосано. От изненада пускам 
дръжката на вратата. Звярът е на по-малко от два метра и явно е настроен враждебно. 
Вече не може да има съмнение - то е слуга на Злото. Ще трябва да го убия. 

Увеличи оценката си с една точка. 
Избери с какво оръжие да се биеш. 
- светена вода - отиди на 146. 
- дървен кол - отиди на 140. 
- нож - отиди на 143. 
- спрей - отиди на 144. 
- ритник - отиди на 145. 
- метална тръба - отиди на 135. 
 

135.  
Умножи оценката си за удар с пръчка по две и прибави към резултата оценките за 

сила и рефлекс. Ако сумата е по-голяма от 18, отиди на 137. В противен случай отиди 
на 136. 

 

136.  
Изчаквам колито да скочи и замахвам към главата му. Но звярът е по-бърз от мен и 

се шмугва под тръбата. Сега пътят към гърлото ми е чист и челюстите му се забиват в 
него. Бликва кръв, не мога да поема въздух, размахвам хаотично и безполезно ръце... 
задушавам се... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна някои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка и фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, за да 
продължиш играта. 

137.  
Изчаквам колито да скочи към мен и замахвам към главата му. Металната тръба се 

стоварва с все сила върху черепа му и звярът отхвърча настрани с болезнен вой. 
Знам. че това е моментен успех. Скоро то ще се съвземе и отново ще връхлети, само 

че този път може и да не улуча. Трябва да бягам. 

 



Ако оценката ти за бързина е по-голяма от 3, отиди на 139. В противен случай отиди на 
138. 

138.  
Посягам към вратата, отварям я. Нещо изсвистява във въздуха и тежкото тяло на 

колито се стоварва върху гърба ми. Челюстите му се забиват в тила ми, стигат до 
гръкляна и го пречупват. Кръвта руква, недостига въздух... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна някои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, за да 
продължиш играта. 

 

139.  
Посягам към вратата, отварям я и се шмугвам в двора, затръшвайки я след себе си. 

Челюстите на колито изтракват върху метала. Само миг закъснение и те щяха да се 
забият в незащитения ми гръб. 

Без да се обръщам назад хуквам към къщата. Колито остава на улицата и избухва в 
яростен лай. Успокоявам се едва когато вратата хлопва зад гърба ми. 

Вече съм си у дома. Вече нищо не може да ми се случи! 
 Ти оцеля, Денис! Ти си мъжко момче! 
Жив до следващото пълнолуние, когато замръкна навън. 
Отиди на 147. 

140.  
 Умножи оценката си за удар с пръчка по две и прибави оценките за сила и рефлекс. 

Ако сумата е по-голяма от 16, отиди на 142. В противен случай отиди на 141. 
 

141.  
Изчаквам звяра да скочи към мен и подлагам кола с крехката надежда да се наниже 

върху него. Но изчадието е по-бързо и избягва клопката ми. В последния момент се 
извива и острието се плъзва по кожната му. 

Сега съм беззащитен и то го знае. Още един бърз скок и челюстите му се сключват 
около гърлото ми. Кръвта бликва, не мога да си поема въздух., .задушавам се... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна никои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни епизод 71, за да продължиш 
играта. 

 
142.  

Изчаквам звяра да скочи и ловко подлагам кола на пътя му. Колито се опитва да се 
извие във въздуха, но с рязко движение забивам острието в гърдите му. То изпада в 
агония, започва да се мята и гърчи, постепенно ръмженията му затихват и тялото 
застива неподвижно. От него започва да се издига пара и колито се стопява пред очите 
ми, оставяйки малка локвичка. Дървеният кол глухо тупва на асфалта. 

Успокоявам се едва когато вратата хлопва зад гърба ми. 
Вече съм си у дома. Вече нищо не може да ми се случи. Ти си мъжко момче, Денис! Ти оцеля! 
Жив до следващото пълнолуние, когато замръкна навън. 
Увеличи оценката си с една точка. После отиди на 147. 

 



143.  
Насочвам ножа към кучето, но то изобщо не се притеснява от него. С елегантен скок 

връхлита върху острието, стоманата прониква дълбоко в тялото му без на успее да спре 
смъртоносния устрем и челюстите се сключват около гърлото ми. Кръвта руква, не мога 
да поема въздух...задушавам се...умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна никои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни епизод 71, за да продължиш 
играта. 
 

144.  
Светкавично изваждам спрея и насочвам силно струя право в лицето на звяра. Газът 

го обгръща, ни - какъв ужас! - не му причинява вреда. Колито изръмжава злобно и се 
хвърля върху мен. Челюстите му ловко се сключват около гърлото ми. Гръклянът ми се 
пречупва с умопобъркващо хрущене... задушавам се... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна никои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни епизод 71, за да продължиш 
играта. 

 
145.  

Колито изръмжава злобно и връхлита към мен Ритникът ми намира незащитения 
корем, но това не спира смъртоносния му устрем. Челюстите се сключват около 
гърлото ми, гръклянът изпуква зловещо... задушавам се... умирам. 

Това е краят на историята, читателю. Избягна някои клопки, но в борбата със Злото и 
една грешка е фатална. Намали оценката си с 5 точки и се върни на епизод 71, за да 
продължиш играта. 

146.  
Колито изръмжава злобно, но смелостта му бързо секва, когато разбира какво държа 

в ръцете си. Плисвам част от водата върху него. При допира козината му се разнася 
съскане и мирис на изгоряло Звярът изпада в паника. Изливам цялата светена вода 
върху него. Процесът на разложение се ускорява и след секунди от създанието остава 
само една малка локва странна течност. 

Успокоявам се едва след като вратата хлопва зад гърба ми. 
Вече си у дома. Вече нищо не може да ти се случи. Ти оцеля, Денис! Ти си мъжко момче! 
Жив до следващото пълнолуние, когато замръкна навън. 
Увеличи оценката си с една точка. После отиди на 147. 

147.  
Среднощното прибиране предизвиква въпросително повдигнати вежди от страна на 

родителите ми, но нищо по-сериозно. Зарязвам всички работи, които трябва да 
представя за утре - все ще намеря начин да се извиня пред учителите. Чувствам се 
изцеден от изпълнената със събития вечер и само миг след като тялото ми потъва в 
завивките, вече спя. 

Отиди на 148. 

148.  
Змия! Змия в леглото ми! 
Бързо скачам на крака и се отдръпвам. Сред завивките бавно се гъне смъртоносна 

гърмяща змия. 



Нещо просъсква в краката ми. Отскачам назад и поглеждам надолу - подът е покрит 
с гърчещи се влечуги. По стените лазят гигантски паяци, а на корниза на прозореца са 
се увесили два прилепа. Единият разперва крило и полита към мен с грозен писък. 

Не издържам. 
Припадам. 
Вървя през пустинята. Слънцето ме изпепелява, а жаждата е завладяла мислите ми. 

Бавно полудявам. Ако до час не намеря вода. ще се побъркам. Вода! 
Нещо блести в далечината. Събирам сетни сили и тръгвам към него. Капнал съм, 

трябва да рухна, но продължавам да вървя. 
Само водата блести. 
Оказва се мираж. 
Припадам. 
Събуждам се върху гола земя. Почвата е суха и напукана, изглежда ми и някак сива. 

Всъщност всичко наоколо е сиво - небето, звездите и хоризонта. Сякаш съм попаднал на 
някое прокълнато място. 

Изита част от моята мощ, жалко нищожество прогърмява нечий глас. Мога да 
превърна сънищата ти в кошмари и да те накарам да полудееш, но това е малко наказание на 
твоята наглост. Тази нощ се измъкна от слугите ми, но ти все още не си видял най-
страшните от тях. Не мисли, че си се спасил. Не се надявай на Доброто, защото то не може 
да се мери с мен. То е лoш закрилник на слугите си. Където и да отидеш, както и да се скриеш 
- пратениците ми ще те намерят и ща ми поднесат сърцето ти в чаша от твоя череп. 
Приготви се за СМЪРТТА, мизернико! 

Гласът замлъква, страхът изчезва. Няма кошмари. Нощта продължава. 
Но за Денис Морисън вече няма покой. Той е осъден да се бори със Злото във всеки момент, 

да очаква атаки отвсякъде и по всяко време. Тази нощ moй стана Войн, един от онези, за 
които Съдбата отреди да направят света по-хубав или да загинат участниците в 
последната, решаваща битка между Доброто и Злото! 

Отиди на епизод 1 от „Огнената врата“. 
 

 

  



  



 
 

1.  
Събужда ме неясен шепот. Бавно отварям очи и поглеждам часовника. След тежката 

нощ си легна късно, чудех се как ще стана за даскалото, а ето че се събуждам половин 
час по-рано. 

Няма време за губене, Денис. 
Това е пак шепотът. Тръсвам глава, разтърквам очи и се оглеждам. В стаята като че 

ли няма никой 
Аз съм в теб. Ще се появявам в мислите ти. 
Какво става? 
Обади се на Мери! 
Толкова рано? 
Обади й се! 
Кой си ти? 
Твоят добър сън. Обади се на Мери. 
Отстъпвам. След случилото се в последните десетина часа, предпочитам да се 

доверявам на напътстващите ме гласове в моя мозък. 
Някой в дома на Мери вдига слушалката едва на петото позвъняване. Баща й. 
- Денис, какво те е прихванало, моето момче? пита той със сънлив глас. - Мери още 

спи. Виж това, че си официално признат от мен за нейн приятел, не ти дава право да ме 
будиш по никое време 

- Важно е - настоявам аз. - Съжалявам за неудобството, но наистина трябва да 
говоря с нея точно сега. 

Отсреща се чува недоволно мърморене и шум от влачещи се по мозайка чехли - 
отива да я събуди. 

И сега какво? 
Нищо. Просто изчакай на телефона и ще разбереш 
Какво да й кажа? 
Нищо, Денис. 
- Ало - чувам гласа на баща й. - Ами... не знам какво става, Денис. Мери я няма в 

леглото. Може до е тръгнала за училище, но да пукна, ако се сещам да е подранявала 
друг път. Има ли нещо общо изчезването й с твоето обаждане? 

Кажи му че сте имали уговорка да се видите преди училище и само проверяваш да не се е 
успала. Hе навлизай в подробности, гледай да прекратиш разговора по-бързо. 

- Сигурно е тръгнала към нас - смутолевям несигурно, но сънливостта му пречи да 
ме улови в лъжа. –Още веднъж се извинявам.  

Затварям слушалката. Какво означава всичко това? 
Злото нанесе своя удар, Денис. Не е лесно да си Войн. Говори по-ясно. Мери е в 

ръцете на Злото. 
Изтръпвам от тази новина. Какво ли са замислили гнусните изчадия? 
Ти трябва да я спасиш, Денис. Положението не е безнадеждно не и за един Войн. 

Аз ще ти кажа какво трябва да направиш, за да я измъкнеш от Обречените земи. 
Готов съм на всичко! 
Може да се окаже недостатъчно, Злото е силно, особено ако трябва да се бориш с 

него на негова територия. Но си длъжен поне да опиташ. Само кажи какво да правя. 
Просто затвори очи и се отпусни. Отиди на 2. 

 
2.  

Нося се в пусто пространство. Отначало мислех, че това е Космосът, но не е. Няма 
звезди. 



Някъде в далечината се появява светлинка. Тя бързо се разраства. Разбирам, че се 
нося към нея с голяма скорост. 

Beче съм достатъчно близо, за да я огледам. Прилича нa фуния и цялата е в огън. Не, 
той не гори по нея, той е фунията. Застанал съм пред нещо, направено от огън. 

Това е Вратата за Обречените земи обажда се гласът. Трябва да минеш през нея, за да 
спасиш Мери. 

Сега ли? 
Не, сега няма да yспееш. Никой смъртен не е успявал да мине през нея, но може би 

ти ще си първият Налага се да бъдеш търпелив. За да минеш през Вратата, ще са ти 
нужни някои неща. 

Kакви?  
Пъpвo трябва да намериш прах от древен вампир. В градчето Блъди Хил има един, 

които има зад гърба си повече от две хиляди години. Неговият прах ще свърши 
работа. 

Ще ми помогнеш ли? 
Трябва да си купиш някои неща. Облечи се, вземи на раница и да тръгваме. Отиди на 

3 
 

3.  
Слънцето се е показало на хоризонта и хората вече тръгат за работа, но улиците са 

все още твърде пусти. Вървя по тях без да знам накъде. Сега това не е важно. 
Аз ще бъда винаги до теб, обяснява ми гласът, но не очаквай да ти помагам при 

взимането на решения. Дока то събереш необходимите неща за минаване през Враmama, ти 
ще се учиш да се бориш със Злото. Всяко решение трябва да бъде лично твое, защото аз няма 
да бъда с теб в Обречените земи, там нямам власт. Но, разбира се, ще мога да поправям 
грешните ти решения. 

Спираме пред малък магазин, на който пише: „Бяла магия“. 
Стигнахме, казва гласът. Сега трябва да се екипираш за срещата си с вампира. 
Влизам в магазина. 
Отиди на 4. 
 
 

4.  
Продавачът ме посреща с широка приятелска усмивка. Всъщност не знам какво да 

мисля за него. Какъв ли трябва да е човекът, открил магазин „Бяла магия“? Може би 
магьосник? 

Не, обажда се гласът. Просто човек, който знае малко повече за магията от обикнове-
ните хора. Кажи му, че си тръгнал да убиваш вампир и той сам ще ти предложи нужните 

неща. 

- О! - повдига вежди продавачът. - Това е сериозно 
занимание, млади човече. Може ли да ми кажеш малко 
повече подробности, за да знам какво точно ти трябва? 

Ще стигнат. Преди да отидеш в Блъди Хил,  
Може, разрешава гласът. 
- Разбирам - кимва продавачът, когато научава, ме си 

тръгнал на лов за вампир - хилядолетник. - Работата е сложна и изисква прецизен 
избор. На първо място, трябва да се въоръжиш с чесън. Предлагам два вида - обикновен 
и поръсен със светена вода вторият е малко по-скъп. От кой ще желаеш?  

 



Гласът мълчи, спазвайки обещанието си да ме оставя сам да взимам решения. Ако 
бях богат, щях да купя все скъпи предмети, но сега трябва да внимавам, защото има 
случаи, когато и обикновените биха свършили работа 
 Изборът е твой?  

- обикновен чесън - отиди на 5 
- чесън, поръсен със светена вода - отиди на 6. 

 
5.  

- Нека да бъде обикновен – казвам. 
Продавачът отделя настрана избрания от мен чесън. 
Браво, казва гласът. Но не проявявай пестеливост, ако ти се струва, че само скъпият 

предмет ще ти свърши работа. 
- Едно добре замислено убийство не може да мине без дървен кол - продължава 

продавачът. - Тук също има разнообразие - обикновен дървен кол и дървен кол с 
позлатен връх. Всичко зависи от вкуса на ловеца на вампири. 

Изборът е твой! 
- кол с позлатен връх - отиди на 7. 
- обикновен кол - отиди на 8. 

 
6.  

 
- Сигурното си е сигурно, нека да бъде поръсен със светена вода. 

Грешка, обажда се гласът. Помисли си пак. Е, става ясно, че е трябвало да избера 
другия. 

- Всъщност, отказвам се... 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 5. 

 

7.  
Със злато ми се струва по-добре... - започвам 
Грешка, обажда се гласът. Златото има своето голямо значение в света на хората, то 

изражда чувствата им, покварява душите, обърква мислите. Но свръхестествените същества 
изобщо не се трогват от него, то не ги плаши. Върни този луксозен, но абсолютно излишен кол 
и вземи обикновения. 

- ... но и малко излишно. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 8. 

8.  
- Ще взема обикновения кол. 
- Чудесно - казва продавачът. - Много мъдро решение. Спестява излишното 

пилеене на пари. А сега да видим какво мога да ви предложа като оръжие. 

 



Той влиза във вътрешна стаичка и дълго рови из складираните там 
неща. Накрая се показва с доволен вид и пълни ръце. 

- Ето - казва той. - Имам един сребърен кинжал. Наистина е сребърен, 
аз съм честен търговец. Знам, че някои колеги пробутват фалшификати на 
неопитните ловци, но с моята стока можеш да бъдеш сигурен. Е, ако 
прецениш, че сребърният кинжал е излишен лукс, ето и един обикновен 
малък трион, който също върши работа .. понякога.  
Изборът е твой! 

- сребърен кинжал - отиди на 9. 
- обикновен трион - отиди на 10. 

 

9.  
- Взимам сребърния кинжал - казвам аз и 

търговецът слага оръжието в купа на избраните 
от мен предмети. 

Мъдро, изразява мнението си гласът. 
- Остана светената вода. Предлагам два 

варианта - светена вода от местната църква и 
светена вода от Ватикана. За автентичността на 
втората гарантирам, че идва направо от папата, 
защото положих доста труд да я доставя. 

Изборът е твой! 
- от Ватикана - отиди на 11. 
- от местната църква - отиди на 12. 

 

10.  
Замислям се. Чистото сребро струва цял куп пари, а идва ли върши кой знае каква 

работа в повече от триона. Среброто е мек метал, а острието на триона е от чиста 
стомана. 

Глупости, обажда се гласът. Не си ли чел книжки? Вампирите не се страхуват от 
стоманата, не можеш да ги уплашиш с куршуми, дори базуки и гранатомети на биха ги 
стреснали. Среброто е друга работа те бягат панически от него, защото то разяжда 
плътта им. 

След тази критика, не ми остава възможност избор. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 9. 

11.  
- Ако има нещо истинско в църквата, то трябва да идва от папата - казвам. 
- Щом така мислиш - съгласява се продавачът и купчината закупени вещи се 

оформя. - Липсва само още едно нещо - онова, с което ще изгориш вампира. Мога да ти 
предложа малка огнехвъргачка или туба бензин. И двете вършат хубава работа. 

Изборът е твой! 
- огнехвъргачка - отиди на 13. 
- туба бензин - отиди на 14. 
 
 



12.  
Не виждам разлика между вариантите. Ако християнството е лъжа, то и двете води 

няма да вършат работа, а в обратния случай и двете ще са ми еднакво полезни. 
Не е точно така, обажда се гласът. Не е важно да ли християнството е фалшива 

религия, или не, много зависи от това дали човек вярва в Доброто. A eдва ли можеш да се 
довериш на всеки местен свещиник, когато става дума за живота ти. 

След това подсказване, всичко се изяснява. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 11. 

 

 

 

 

 

 

 

13.  
- Огнехвъргачката, разбира се - казвам аз. Гласът не се обажда, затова смело 

продължавам, уверен в правотата на думите си. - Когато се стигне до изгарянето, човек 
не бива да се бави много, просто няма време да си играе да полива чудовището с 
бензин, а после и да го пали. А така - само натискаш спусъка. 

- Привършихме ли с покупките? - пита продавчът 
Не още, напомня ми гласът. Купи и малка сребърна урна, в която да сложиш пpaxa на 

вампира. 
Отиди на 15. 

14.  
- Не бих искал да си имам неприятности с полицията - 

казвам аз. - Биха могли да ми направят проблем, защото 
огнехвъргачката всъщност си е оръжие. 

Продавачът кимва утвърдително. 
- Значи тубата с бензин? - пита той. 

Сега пък е мой ред да кимна утвърдително. 
- Привършихме ли с покупките? 

Не още, напомня ми гласът. Купи и малка сребърна урна, в 
която да сложиш праха на вампира. 

Отиди на 15. 

 

 

 

 



 
15.  

- Сребърна урна ли? - повдига учудено вежди продавачът, 
когато му съобщавам последното си желание. - Това е малко 
странен избор. Никога не съм срещал ловец на вампири, на когото 
да му трябва такова нещо. Или не е свързано с лова? 

- Не, разбира се, че не е - усмихвам му се аз. 
Правилно, казва гласът. Няма какво да му обясняваш неща, дето не 

му влизат в работата. Стигат ли парите? 
Продавачът прави някакви сметки и се оказва, че ми остават 

малко повече от двеста долара. Сто що ми трябват за път, а 
останалите - за непредвидени разходи. Напъхвам покупките в 
раницата, махвам сърдечно на продавача за довиждане и напускам магазина. 
Трепери, кръвопиещо създание - твоят палач пристига! 
Отиди на 16. 
 

16.  
Има два начина да стигнеш до Блъди Хил, обяснява ми гласът. Можеш да пътуваш с влак 

или с автобус, няма голяма разлика. И двете ще пристигнат горе-долу за едно и също време, 
така че просто избери превозното средство, което ти допада повече. 

И по този начин топката отново е в мен. Дали наистина е все едно кое ще избера? 
Изборът е твой! 
- влак - отиди на 17. 
- автобус - отиди на 23. 
 
 

17.  
До големите и хубави градове пътуват големи и хубави влакове, но композицията, 

която би ме стоварила близо до Блъди Хил, се състои всичко на всичко от два вагона. 
Не се мръщи, казва гласът, все пак имаш избор - вагонът, който е по-близо до локомотива 

или другият, който е по-далече. 
Не му липсва чувство за хумор на този глас, но не знам защо си мисля, че щеше да е 

къде-къде по-добре да пътувам с автобуса. Жалко само, че този акъл ми идва твърде 
късно. 

Изборът е твой! 
- близкия до локомотива вагон - отиди на 18. 
- далечния от локомотива вагон - отиди на 19 
 

18.  
Вагонът е от най-обикновените - няма купета, а едно общо помещение, в което 

седалките са групирани по четири. За щастие, пътниците са малко, а децата липсват 
съвсем, така че използвам пътуването да му дръпна един хубав сън, за да съм свеж, 
когато започне ловът. 

Ставай! Хайде, ставай! 
Никой от околните не чува гласа, но той звучи като мощен камбанен звън в главата 

ми. 
Пристигнахме! ПРИСТИГНАХМЕ! 
Това ме разсънва напълно. Внимателно се изправям, протягам ръце, нарамвам 

раницата и слизам на най-близката до градчето гара. 
Отиди на 22. 



19.  
Вагонът не е от най-луксозните - няма отделни купета, а едно общо помещение, в 

което седалките са групирани по четири. 
Сядам до млад мъж с приятна външност, който упорито се бори с голяма и сложна 

кръстословица. Неусетно се присъединявам към усилията му и двамата успешно 
попълваме всички квадратчета. 

- Чудесно - казва той, когато се вижда, че сме дали максимума от себе си. - Накъде 
си тръгнал? 

Изборът е твой! 
- ще премълчиш целта си - отиди на 20. 
- ще му кажеш - отиди на 21. 

 
20.  

- На далечен път - отговарям му с усмивка. 
Той разбира намека ми да не пита повече и само повдига рамене. После и двамата се 

унасяме в мислите си. След малко намествам раницата по-удобно под главата си и се 
унасям в дрямка. 

Ставай! Хайде, ставай! 
Бързо отварям очи и се оглеждам. Трябват ми две секунди, за да разбера, че това е 

гласът. 
Пристигнахме, обяснява той. 
Изправям се, мятам раницата на гърба и слизам от влака. 
Отиди на 22. 

 

21.  
- Крайна спирка Блъди Хил. 
- Сериозно! Знаеш ли, аз съм израснал там? - Младежът се връща в детските си 

спомени. - Цялата тайфа бродеше из малкото градче и всяваше паника сред старците с 
лудориите си, но най-много обичахме да играем в Крепостта. 

Не можеш да не видиш тази сграда, когато пристигнеш в Блъди Хил. Вместо 
стандартния наклонен покрив тя има четири кули, които са точно копие на някакъв 
френски замък. По цял ден се мотаехме из стаите, катерехме се по кулите и се правехме 
на средновековни рицари. Не смеехме да слизаме само в мазето, защото веднъж едно 
момче тръгна по стълбата, а тя била гнила и то си счупи крака. След този случай 
нашите родителите единодушно ни забраниха да ходим в мазето. 

- Кога си е счупило крака това момче? 
- Ами, чакай да сметна...Преди тринайсет години. 

А кога вампирът се е заселил в Блъди Хил? 
Той пие кръвта на местните хора от почти двадесет години. 
- Аха! - неволно правя някакво заключение на глас 

Най-сетне влакът стига до целта. Мятам раницата на гърба, сбогувам се с младежа и 
слизам на гарата. 

Отиди на 22. 
 

22.  
Едва когато кракът ми стъпва на перона, гласът съобщава една неприятна вест - 

гарата е на два километра от самото градче. Но аз показвам необходимото мъжество и 
преодолявам разстоянието пеша само за десетина минути. Пристигам на площада в 



центъра на Блъди Хил точно в шест часа следобед, ако може да се вярва на големия 
часовник, който украсява кулата на кметството. 

Отиди на 31. 

23.  
Автобусът е модерен и комфортен, но и почти претъпкан, защото пристигам на 

автогарата в последния момент. Все пак има две свободни места. Едното е до млада 
жена с разкошна руса коса, симпатично лице и дълбоки сини очи. Другото е до белов-
лас старец, който е успял да захърка кротко още преди автобусът да потегли. 

За миг застивам на пътеката между двете редици седалки, колебаейки се кого да 
предпочета за съсед. 

Изборът е твой! 
- младата жена - отиди на 24. 
- старецът - отиди на 26. 
 
 

24.  
За нула време се справям с колебанието си, избирам компанията на жената и се 

приближавам до нея. 
- Свободно ли е? 

Тя стреснато поглежда към мен, сякаш досега е била в някакъв друг свят, от който я 
е извадил моят въпрос. 

- Да, разбира се. 
Настанявам се. През това време тя вади някакъв комикс и заравя нос в него, 

задържайки погледа си прекалено дълго на всяка страница. 
Гледката навън е прекалено еднообразна и скоро загубвам интерес към нея. 

Поглеждам скришом към съседката си, питайки се дали няма да стане интересно, ако я 
заговоря. Но пък ще стане лошо, ако се окаже, че е някоя бъбрива досадница. 

Изборът е твой! 
- заговаряш я - отиди на 25. 
- не я заговаряш - отиди на 27. 
 

25.  
- Какво толкова интересно има в тези рисувани истории? - обръщам се към младата 

жена. 
Тя ме поглежда внимателно, преценява за миг личността ми и явно решава, че си 

заслужава да ми посвети известно време. 
- Картинките - усмихва се тя. - Картинките са най-интересното нещо в този комикс. 

Рисувал ги е самият Педро Гарсия в ранния си период, когато се е хващал на всякаква 
работа за да си изкарва хляба. Тогава още не е бил така известен. 

Тактично премълчавам факта, че Педро Гарсия изобщо не ми е известен. 
Задоволявам се да кимна разбиращо. 

- За къде пътуваш? - пита ме тя. 
Явно разговорът може да се задълбочи. Това ще зависи от отговора ми. 
Изборът е твой! 
- измъкваш се от въпроса - отиди на 28. 
- казваш й - отиди на 29. 

 
 
 

 



26.  
За нула време се справям с колебанието си. Когато става дума за спасението на 

Мери, аз нямам място до млади жени, особено ако са толкова симпатични, като тази. 
Вярното ми сърце избира стареца за съсед. 

Пътуването преминава без произшествия и е толкова монотонно, че заспивам. 
Ставай! Хайде, ставай! ПРИСТИГНАХМЕ! 
Последното проехтява в главата ми като взрив на атомна бомба и ме разсънва за 

секунди. Откривам още едно приложение на гласа - може да служи вместо будилник.  
Мятам раницата през рамо u слизам от автобуса. 
Отиди на 30. 

27.  
В крайна сметка запазвам предпазливо мълчание, отегчавам се до смърт от 

пътуването и заспивам. 
Ставай! Хайде, ставай! ПРИСТИГНАХМЕ! 
Последното проехтява в главата ми като взрив на атомна бомба и ме разсънва за 

секунди. Откривам още едно приложение на гласа - може да служи вместо будилник. 
Мятам раницата през рамо и слизам от автобуса. 
Отиди на 30. 

28.  
- За много далече - отговарям й не съвсем учтиво. 
- Ясно - кимва тя, разбрала тънкия ми намек. 

Разговорът секва, скуката постепенно ме завладява напълно и заспивам. 
Ставай! Хайде, ставай! ПРИСТИГНАХМЕ! 
Последното проехтява в главата ми като взрив на атомна бомба и ме разсънва за 

секунди. Откривам още едно приложение на гласа - може да служи вместо будилник 
Мятам раницата през рамо и слизам от автобуса. 
Отиди на 30. 

29.  
- За Блъди Хил. 
- Наистина ли? плясва с ръце тя. - Тогава ще можеш да видиш къщата на Педро 

Гарсия. Казват, че е доста западнала, след като се изнесъл от нея. Нещо свързано с 
някакво убийство. Хората от градчето разправят, че в смъртта на жена му има замесена 
зла сила. Някой се поровил в архивите и открил, че в къщата са станали няколко 
смъртни случая в последните сто години и това окончателно убедило хората, че там 
шета зла сила. Смешно, нали? 

- Да - вяло се съгласявам. - Такива са провинциалните нрави. 
- По-интересното е, че тези приказки разстроили Гарсия и той напуснал къщата. 

Опитал да я продаде, но така и не се намерил купувач. 
- Кога е станало това? 
- Смъртта на жена му ли? Преди петдесетина години. 
- И оттогава къщата пустее? 
- Да. Наричат я Къщата на художника - близко до ума, нали? - и я показват на 

идващите в градчето отдалеч. Най-вече им сочат таванското помещение, което големият 
художник използвал за ателие. И неизменно ги предупреждават за злата сила. 

Постепенно разговорът със симпатичната ми съседка заглъхва, еднообразието на 
пътуването ме побеждава и кротко си заспивам. 

Ставай! Хайде, ставай! ПРИСТИГНАХМЕ! 



Последното проехтява в главата ми като взрив на атомна бомба и ме разсънва за 
секунди. Откривам още едно приложение на гласа - може да служи вместо будилник. 

Мятам раницата през рамо и слизам от автобуса. 
Отиди на 30. 

30.  
Вратата на автобуса се затваря зад мен и той потегля, оставяйки зад себе си облаци 

от газови изпарения, които ме карат да избухна в яростна кашлица. 
Първото нещо, което забелязвам, когато пристъпът преминава и дробовете ми 

поемат чист въздух, е, че наоколо няма никакъв град. Няма дори селце. Но в 
далечината определено се забелязва нещо. 

Два километра, обажда се гласът. Нали не очакваше, че автобусът ще те стовари в 
центъра на градчето? Все пак то не е толкова значимо селище. Хайде, какво са два километра 
за прочутия Войн Денис Морисьн? 

- Лесно ти е на теб, нали аз те нося - промърморвам преди да поема по прашния 
път. 

Пристигам на площада в цзнтъра на Блъди Хил точно в шест часа следобед, ако 
може да се вярва на огромния часовник, който украсява кулата на кметството. 

Отиди на 31. 
 
 

31.  
Според гласа вампирът се крие в една от двете необитаеми къщи - Крепостта или 

Къщата на художника. За половин час успявам да огледам и двете. 
Крепостта има интересна и сложна архитектура, а вместо покрив - четири кули, 

които създават илюзия за замък. Впечатлението се затвърждава и от прозорците, 
изпълнени като амбразури. 

Къщата на художника е далеч по-обикновена. Веднага се набива на очи, че нито едно 
стъкло не е било пощадено от камъните на хлапетата. 

И двете къщи имат едно общо нещо - запуснати са. Цветът им може да е бил 
всякакъв навремето, но сега са мътно сиви. А прозорците са без пердета, но наплас-
тилият се върху тях прах не дава възможност на минувача да огледа вътрешността на 
къщата. 

Трябва да решиш кога да нападнеш вампира, казва гласът. Дали да го направиш през деня 
или да дочакаш нощта? 

Изборът е твой! 
- през нощта - отиди на 32. 
- през деня - отиди на 33. 
 

32.  
- Бързата кучка слепи ги ражда - промърморвам повече на себе си аз. - Ако изчакам 

нощта, ще имам време да се подготвя, най-вече психически, за убийството. 
Ти май не си много запознат с тъмните сили, учудва се гласът. Та нали точно през нощта 

вампирът ще се събуди от своя сън и ще тръгне да търси плячка. А той е толкова могъщ, че 
веднага ще надуши, че в Блъди Хил е пристигнал Войн. Я си помисли пак - кога ще го нападнеш? 

Намали оценката си с 2 точки и отиди на 33. 

33.  
- През деня - решавам аз. - Тогава той спи дълбоко и ще мога да го изненадам. 

Ако успееш да го намериш! 



- Ще го намеря! 
Е, въпросът с времето още не е приключен. Би могъл да започнеш да го търсиш веднага или 

да почакаш да стане осем-девет часа и хората да се приберат по къщите си, за да си сигурен, 
че никой няма да те види как влизаш в необитаема къща и какво правиш в нея. Кой вариант ще 
предпочетеш? 

Изборът е твой? 
- ще почакаш дo осем-девет - отиди на 34. 
- веднага - отиди на 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.  
- Вампирът дълго властва в градчето и се страхувам, че може да си е създал слуги 

сред хората. Струва ми се разумно да изчакам няколко часа - казвам аз. 
Ти просто искаш сам да се набуташ в ръцете му. Не ти ли казах, че веднъж събудил се, 

вампирът веднага ще усети присъствието на Войн близо до себе си? А колко време мислиш, че 
ще ти трябва, за да го откриеш? Приятелю, той не е глупав и играе добре на криеница. 
Толкова добре, че от две хиляди години насам никой не е успял да го открие. При това поло-
жение просто си длъжен да атакуваш веднага. 

Логиката е стабилна и аз се съгласявам с нея.  
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 35. 

 

35.  
Решението за моментално нападение е взето, остава да реша накъде да се насоча. 

Едва ли ще имам време да претърся и двете заподозрени в укриване на вампир къщи, 
затова ще трябва да избера едната от тях. 

Но коя? 
Изборът е твой! 
- Крепостта - отиди на 36. 
- Къщата на художника - отиди на 39. 
 

36.  
Крепостта се намира точно на площада, което улеснява отиването до нея, но 

безкрайно утежнява влизането. Повече от двадесет минути се мотая около входа, 
докато изчакам наоколо да няма хора. Когато най-сетне желанието ми се сбъдва, бързо 



натискам дръжката на вратата и тя се отваря с протяжно скърцане. Шмугвам се ловко 
вътре и затварям вратата. 

Крепостта има точно-тринадесет стаи и претърсването им ми отнема цели четири 
часа. Тъмнината много ми пречи, а в бързината при тръгването към Блъди Хил съм 
забравил да сложа едно фенерче в раницата. Сега щеше да ми свърши идеална работа. 

И така, претърсвам всички стаи, но резултатът е нулев. Сега остават кулите и 
мазето, а часът е малко след десет и половина. Трябва да избера къде първо да проверя. 

Изборът е твой! 
- кулите - отиди на 37. 
- мазето - отиди на 38. 

 
37.  

Проверявам кулите една по една. Не е лесно, защото вратите им заяждат, а трябва да 
ги отварям без много шум. Кретенът-архитект не се е сетил да направи стълби от 
долния етаж към тях и небрежността му здравата ме изпотява. 

Единадесет и половина, тихо казва гласът. Време е да си тръгваш. 
Но аз не съм открил вампира. 
Ако останеш още малко, той ще те открие. 
Спорът продължава само няколко минути и аз съм принуден да се оттегля съкрушен. 

Мери ще остане зад вратата, а аз няма да мога да й помогна, защото вампир-
хилядолетник не се намира току-така. Но как, по дяволите, да кажа на родителите й 
какво се е случило с дъщеря им? 

Гласът мълчи по този въпрос. Той ми помогна да се измъкна от Блъди Хил преди да е 
станало дванадесет, но веднага след това изчезна. 

Това е един нещастен край на цялата история. Намали оценката си с 1 точка. След това 
имаш право да избереш на кой епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 35 или 36. 

 

 

 

 

 

38.  



                                                                         38
Внимателно пристъпвам към мазето, бутвам дървената врата и тя се отваря бавно. 

Вътре е тъмно като в рог. 
Дясната ми ръката опипва стената, а съответният крак се опитва да прави същото със 

стъпалата, които използват всеки удобен случай да проскърцат зловещо. 
ХРЯС! 
Поредното стъпало липсва и в изненадата аз прехвърлям цялата си тежест на 

предишното, а то не ме издържа и се счупва. 
Политам в мрака. Ударът идва съвсем скоро. Падам на нещо твърдо и остро, глезенът 

се изкривява и нещо в крака ми прещраква. 
Тялото ми се срутва върху купчина нерендосани дъски. Сблъсъкът с тях ме кара да 

завия от болка. Тя ме обсебва, загубвам представа за времето. И гласът не се чува 
никакъв, сякаш не е поел ангажимент да ми помага в трудни моменти. 

Чувам стъпки в мрака. Една фигура изпълва вратата към мазето. Мъжът е едър, с 
дълъг черен плащ и блестя ди червени очи. 

Вампир, простенвам. Загубен съм. 
- Ти дойде за мен - казва мъжът с червените очи, приближавайки се бавно. — 

Провали се в търсенето, затова реших да ти помогна и ето ме тук. Първо ще ти подаря 
две малки дупчици в основата на врата. 

Започвам да се мятам бясно, но болката ме кара да спра. Той се изхилва злобно. С 
рязко движение оголва врата ми и впива зъби в него. Дори не мога да извикам. Усещам 
как кръвта напуска тялото ми. унасяй се бавно и заспивам вечен сън. 

Това е неприятен край на историята. Намали оценката си с 2 точки. След това имаш право 
да избереш на кой епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 35 или 36. 

 

39.  
Къщата на художника се намира в края на градчето и около нея има само две други 

къщи. Оглеждам се внимателно, но не забелязвам хора, вероятно са заети с техни си 
работи. Толкова по-добре за мен! 

Бутвам вратата и тя се отваря. Чува се тихо съскане, като яйце в тиган или... като 
дращене на нокът по пода. Една стъпка и вече съм в къщата. Затварям вратата зад себе 
си. 

Нещо изръмжава в тъмното. Нещо зло. Друго нещо се размърдва и дъските започват 
да скърцат. Къщата живее. 

Не се плаши, обажда се гласът. Твърде рано е за злите сили, слънцето все още е високо над 
хоризонта. Това са само аудио-ефекти, вампирите явно вървят в крак с техниката. 

- Това е частна собственост - прогърмява нечий глас. - Ако не напуснеш къщата до 
три секунди, ще стрелям. Разкарай се от този дом. 

Няма страшно. 
Чува се шум от освобождаване на предпазител. 
- Ще броя до три и после ще те застрелям като куче. 

Махни се от вратата! Бързо! 
Решавам да послушам гласа и отивам до прозореца вляво. 
- Едно... две... три. Сам си го изпроси, нещастнико! 

В този момент нервите ми са опънати до скъсване. Може и да е блъф, но ако не е? 
Чува се бързо съскане и няколко стрели се забиват в дървото на вратата. 
Видя ли? Принуден е да използва стрели, защото изстрелите биха привлекли вниманието на 

съседите. 



Въздъхвам облекчено и се заемам да претърся къщата. Не е много лесно, защото 
няма осветление, а в бързината при тръгването към Блъди Хил забравих да сложа едно 
фенерче в раницата, Добре, че слънцето все още не е изнемощяло. 

За час и половина претърсвам всички стаи, но без успех. Натъквам се на няколко 
капана, които окончателно ме убеждават, че вампирът се крие някъде 
Тук и се е подготвил добре срещу неканени гости. 

Остават три помещения, в които кракът ми не е стъпвал - хола, мазето и тавана. Сега 
идва и техния ред. 

Изборът е твой! Кое помещение ще провериш първо? 
- тавана - отиди на 40. 
- хола - отиди на 46. 
- мазето - отиди на 51. 
 

40.  
Качвам се на втория етаж и оттам по една тясна стълба до тавана. Ръката ми стиска 

дръжката на вратата, когато се сещам, че е много вероятно и тук да ме чака клопка. 
Особено ако вампирът наистина се крие на тавана. 

Разбира се, не мога да се откажа, трябва да вляза, каквото и да ме чака. 
Единственият сериозен въпрос е как точно да го направя. Заслужава си да го обмисля. 

Изборът е твой! 
- засилваш се, доколкото ти позволява малкото място, разбиваш вратата с рамо 

и влизаш вътре с кълбо напред - отиди на 41. 
- бутваш вратата и светкавично се скриваш зад стената — отиди на 42.  
- с ритник - отиди на 43. 
- просто натискаш дръжката и влизаш - отиди на 44. 
-  
 

41.  
Без страх от многогодишния прах по пода се претърколвам вътре. Чувам как няколко 

малки предмета изсвистяват във въздуха, после виждам и устройството, което ги е 
изстреляло. 

Бавно се изправям и отупвам дрехите си. Вдига се голям облак прах, но повечето 
мръсотия си остава. Решавам, че сега не е време да й обръщам внимание. 

Започвам огледа на помещението. 
Отиди на 45. 

42.  
Изпълнявам много точно плана, но въпреки това една стрела леко ме близва по 

ръката. Няколко други изсвистяват през отвора на вратата и се забиват в стената. 
Изтръгвам една от тях и оглеждам връхчето й. Както може да се предполага, то е 

намазано с гъста течност, отрова по всяка вероятност. 
Поглеждам мястото; където ме близна стрелата и си отдъхвам — няма рана, сигурно 

дори не ме е докоснала, усетил съм въздушната вълна. Но съм бил на косъм от смъртта. 
Надниквам внимателно в помещението и виждам устройството, което е изстреляло 

стрелите. Вече не е опасно. Влизам на тавана и започвам огледа на помещението. 
Отиди на 45. 

43.  
Ритвам вратата и дъските се разхвърчават. За миг оставам прав в рамката й и това се 

оказва достатъчно. 



Рояк стрели полита към мен и няколко се забиват в тялото ми. Странна топлина се 
разлива в кръвта ми. Сигурно върховете на стрелите са били намазани с отрова. 
Олюлявам се и припадам. Идва вечният сън. 

Това е един много гаден край на тази история. Намали оценката си с 1 точка. След това 
избери на кой епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 39 или 40. 

44.  
Натискам дръжката, вратата се открехва и за миг оставам прав в рамката й. Това се 

оказва достатъчно. 
Рояк стрели полита към мен, няколко се забиват в тялото ми. Странна топлина се 

разлива в кръвта ми. Сигурно върховете на стрелите са били намазани с отрова. 
Олюлявам се и припадам. Идва вечният сън. 

Това е един много гаден край на тази история. Намали оценката си с 1 точка. След това 
избери на кой епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 39 или 40. 

45.  
Системата срещу неканени гости е много проста - когато се отвори вратата, се дърпа 

една тънка нишка, тя освобождава спусъка на огромния арбалет и поне дузина стрели 
политат към вратата. Хитро! 

Веднага разбирам, че е било голяма глупост от моя страна да проверявам на тавана. 
Навремето това помещение е било ателието на художника и целият му покрив е 
остъклен. Като се знае, че вампирите мразят светлината, ясно е, че съм сгрешил. 

Но търсенето продължава. 
Изборът е твой! 
- хола - отиди на 46. 
- мазето - отиди на 51. 
 
 

46.  
Съобразявам, че къщата е пълна с клопки и затова отварям вратата крайно 

предпазливо. Натискам дръжката, бутвам вратата и се долепям до стената, за да не 
остана в рамката на вратата. 

Нищо. Този път няма стрели, хвърчащи ками и други подобни. 
В хола е тъмно, толкова тъмно, че е невъзможно да огледам внимателно 

помещението. Затова решавам да отида до прозорците и да счупя няколко, така 
светлината ще влезе вътре и ще ми помогне. Въпросът е как да стигна до прозорците, 
защото трябва да прекося около пет метра в абсолютна тъмнина. 

Дали да не потърся пипнешком ключа за осветлението? Това трябва да се обмисли. 
Изборът е твой! 
- тръгваш към прозорците в тъмното - отиди на 47. 
- търсиш ключа - отиди на 48. 
 

47.  
Малко мисъл, малко интуиция. Сещам се, че около къщата нямаше никакви стълбове 

и кабели, значи няма и осветление. Излишно е да търся някакъв си ключ. Правя една 
крачка и се блъсвам в масивно кресло. Коляното ми среща дървото и не пропуска 
случая да ме заболи. 

След този инцидент начинът за добиране до прозорците максимално сигурно става 
проблем номер едно. Бих могъл да пълзя на ръце, опипвайки внимателно пътя си, или да 
пускам крака си леко напред и с него да опипвам пространството пред мен. 

Изборът е твой! 



- с крак - отиди на 49. 
- с ръце, на четири крака - отиди на 50. 
 

48.  
Пръстите плъзват по стената и бързо напипват ключа. 
Щрак! 
ФСССЪТ! 
Светлина няма, но това не пречи да видя звезди - една 

стрела се забива в ръката ми и ме кара да изкрещя от болка. 
Отскубвам я и опипвам върха й. По дяволите, намазан е с 
някаква течност! Отрова, по всяка вероятност. 

Странна топлина се разлива по тялото ми, значи наистина 
е отрова. Олюлявам се и припадам. Идва вечният сън. 

Това беше един много гаден край на тази история, но ти си го 
заслужи. Щом по принцип в къщата няма осветление, защо 
очакваш да има в хола? Не прави друг път такива грешки. 

Намали оценката си с 1 точка. След това избери на кой 
епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 39 или 46. 

 
49.  

Кракът ми среща тънко дърво, по всяка вероятност крак на маса. Заобикалям я. 
Плъзвам го отново напред. 
ФСССЪТ! 
Една стрела се забива в бедрото ми, а други две в рамото и в ръката. Падам на 

земята. Ръката ми случайно напипва тънка нишка и всичко става ясно - задействал съм 
добре прикрит арбалет. Явно това е любимият номер на този вампир. 

Изтръгвам стрелата от ръката си и опипвам върха. По дяволите, намазан е с някаква 
течност! Едва ли има надежда да не е отрова. 

Странна топлина се разлива по тялото ми, значи е отрова. Вечният сън идва бавно и 
ме взема в обятията си. 

Това е един много гаден край на тази история. Намали оценката си с 1 точка. След това 
избери на кой епизод да се върнеш, за да продължиш играта - 39, 46 или 47. 

 

50.  
Ръцете ми напипват тънко дърво, по всяка вероятност крак на маса. Заобикалям я. 
Опипвам отново пода пред мен. Лявата ми ръка докосва нещо. Внимателно я 

протягам напред и напипвам тънка нишка. 
Изстивам. После въздъхвам облекчено. Ако бях опипвал пътя с крак, щях да я опъна 

и тя сигурно щеше да задейства някой арбалет. 
Внимателно я прескачам и се добирам до прозорците. Чупя два и залязващото слънце 

влиза в хола. Първо осветява заредения, но невлязъл в употреба арбалет. Махам 
стрелите от опънатата тетива и сега оръжието може да си стреля колкото иска. 

Но вампирът го няма тук. Претърсвам внимателно всяко кътче - напразно. Трябва да 
търся другаде. 

Изборът е твой! 
- тавана - отиди на 40. 
- мазето - отиди на 51. 
 



51.  
Оказва се. че на входа на мазето няма заложен капан, което ме навежда на мрачната 

мисъл, че вампирът го няма тук. Нелогично е да напълни цялата къща с хитри клопки, а 
точно леговището си да остави без тях. Все пак слизам по стълбите, длъжен съм да 
проверя. 

Бледа светлина нахлува през отвора на вратата, но тя се оказва достатъчна, за да 
видя голям черен предмет в средата на мазето. Готов съм да заложа цялото си богатство 
срещу имането на някой просяк, че това е ковчег, по всяка вероятност точно този, който 
търся. Надавам радостен вик и забързвам към него. 

Навътре мракът се сгъстява, очертанията на ковчега стават неясни. Осъзнавам с 
тревога, че ако има заложена клопка по пода, трудно ще я видя. Тази мисъл ме разсейва 
и наказанието не закъснява - препъвам се в среден по големина камък, който кротко си 
лежи на пода. 

След като болката в ударения ми палец преминава, се сещам, че мога да вкарам 
камъка в работа. Бих могъл да счупя малкото стъкло и да пусна светлината в мазето или 
да го хвърля по ковчега. А може би до ковчега, ако там има някаква клопка? Разбира се, 
възможно е самият камък да е клопка и да задействам някакъв механизъм с вдигането 
му. 

Обръщам се за помощ към гласа, но той мълчи като риба, трябва да се оправям сам. 
Изборът е твой! 
- чупиш стъклото - отиди на 52. 
- хвърляш камъка до ковчега - отиди на 53. 
- хвърляш камъка по ковчега - отиди на 54. 
- не пипаш камъка - отиди на 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52.  

Най-сетне се решавам да рискувам. Смело хващам камъка и го повдигам. 
Нищо. Няма пропадащ под, нито рояци стрели, изплюти от подъл арбалет. 
Прицелвам се и хвърлям камъка. Стъклото на малкото прозорче се чупи с трясък и 

немощните по това време на деня слънчеви лъчи плахо се промъкват в мазето. 
- О-хо! - възкликвам, виждайки открилата се пред очите ми картинка. - Я го виж ти 

подлеца! 
Подът е направен от плочи с размери метър на метър. Ясно се вижда, че в плочите 

около ковчега има нещо, изглеждат плаващи. 
Приближавам се предпазливо до тях и ритвам едната с петата на обувката си. 

Плочата веднага пропада и повлича останалите. Около ковчега се образува ров с 



широчина един метър и дълбочина цяла бездна. Специално поглеждам надолу, за да 
видя дъното, но не успявам. 

Браво, обажда се гласът. Тази клопка е много хитра. Щом се справи с нея, значи има 
надежда да спасиш Мери. 

Приемам поздравленията скромно, внимателно прекрачвам рова и се озовавам до 
ковчега. 

Отиди на 56. 
 

53.  
Най-сетне решавам да рискувам. Хващам смело камъка и го вдигам от земята. 
Нищо. Няма пропадащ под, нито рояци стрели, изплюти от подъл арбалет. 
Замислям се за миг, после хвърлям камъка на около метър от ковчега. 
Чува се звукът от падането на камъка на пода, а веднага след това и още един — този 

път от сгромолясването на нещо тежко в дълбока дупка. 
Мизерната светлина, идваща от вътрешността на къщата, ми помага да разбера какво 

е станало. 
Подът на мазето е направен от плочи с размери метър на метър. След удара на 

камъка в земята, плочите около ковчега са пропаднали. Лесно е да си представя какво 
би било, ако бях стъпил върху тях. 

Браво, обажда се гласът. Това беше коварна клопка, щом се справи с нея,, има надежда да 
спасиш Мери. 

Прекрачвам образувалия се ров и се озовавам до ковчега. 
Отиди на 56. 
 

54.  
Най-сетне се престрашавам. Смело хващам камъка и го повдигам от земята. 
Нищо. Няма пропадащ под, нито рояк стрели, изплюти от подъл арбалет. 
Прицелвам се в ковчега и хвърлям камъка по него. Той се удря с тъп звук в черния 

предмет, рикошира слабо и се изтъркалва до ковчега. Не се случва нищо друго.  
Отиди на 55.  

55.  
Тръгвам бавно към ковчега, в който спи жертвата ми. За пръв път през този тежък 

ден на лицето ми се появява някакво подобие на усмивка - целта е близо. Май свърших 
по-трудната част от работата. 

В главата ми някой изхъмква скептично, но не му обръщам внимание, та аз съм на 
метър и половина от ковчега. Само още една крачка и... 

Изведнъж подът пропада и аз се понасям в дълбока бездна. Летя дълго в мрака, 
после идва ударът в дъното и всичко свършва. Идва вечният сън. 

Това е един много гаден край на тази история. Намали оценката си с 1 точка. След това се 
върни на 51 и направи нов избор. 

 
 

56.  
Капакът е тежък, трябва да напрегна докрай мускулите си, но успявам да го 

повдигна и бутна настрани. Ковчегът е пълен. Пред мен е вампирът от Блъди Хил. 
За миг ме обзема страх. Това същество е живяло много повече от мен и е успяло да 

надхитри всичките си преследвачи. Дали и сега няма да стане същото? 
Няма, казва гласът. Успокой се и пристъпи към действие. 
Отиди на 57. 



57.  
Внимателно смъквам раницата от гърба си и я отварям. 
Какво трябва да направя? 
Първо светената вода. Сещаш ли се за какво да я използваш? 
Минават ми разни мисли: да я излея в устата на вампира, да я изпия, да я плисна 

върху тялото му, да се полея с нея или да я поръся по ръбовете на ковчега. 
Не ти липсват идеи, но коя от всичките е правилната? 
Замислям се. 
Изборът е твой! 
- изливаш я в устата на вампира - отиди на 58. 
- плисваш я върху тялото му - отиди на 59. 
- поливаш ръбовете на ковчега - отиди на 60. 
- изпиваш я - отиди на 61. 
- поливаш се с нея - отиди на 62. 
 

58.  
Светената вода наистина разяжда плътта на злите същества, казва гласът, но срещу 

този вампир не бива да я използваш по този начин, Денис. Това ще бъде чисто разхищение. 
Само ще раниш вампира, но няма да го убиеш. А не е изключено и той да те убие в яростта си. 
Защото не е лъжа, че много ги боли от светената вода. Както и да е, не бива да използваш 
водата по този начин. Измисли нещо друго. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 57 за нов избор. 

59.  
Не бива да разхищаваш светената вода по този начин, Денис, обажда се гласът. Ще го 

раниш жестоко, но няма да го убиеш. Напротив, възможно е в яростта си той да те убие, 
защото не е лъжа, че много ги боли от светената вода. Както и да е, не бива да използваш 
водата по този начин. .Измисли нещо друго. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 57, за да направиш нов избор. 

60.  
Умна мисъл, казва гласът, но дали не ти хрумна случайно? Както и да е, сега идва ред на 

чесъна. Имаш ли някакви идеи за използването му? 
Докато поръсвам водата по ръбовете на ковчега, мозъкът ми вече работи върху 

следващата задача. 
Не ми липсват. По филмите съм виждал да си го слагат по врата? 
Това е, когато се пазят от него, а ти си тръгнал да го убиваш. Ще ти подскажа - 

трябва да го сложиш някъде по него. 
Е, тогава има три вероятни места - да го сложа в ръката, в устата или около врата. 
Не можеш да направиш и трите едновременно, Денис. Избери си едното. 
Изборът е твой! 
- в ръката - отиди на 63. 
- в устата - отиди на 64. 
- около врата - отиди на 65. 
 

61.  
О, Денис, откъде ти хрумна това? - пита гласът. Абсолютна глупост, която не бих искал 

да коментирам. Просто забрави тази идея и измисли нещо друго. 
Намали оценката си с 1 точка и се върни на 57, за да направиш нов избор. 

62.  



О, Денис, откъде ти хрумна това? - пита гласът. Не бих искал да коментирам избора ти. 
Просто забрави тази идея и измисли нещо друго. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 57, за да направиш нов избор. 

63.  
Денис, човече, това не е телевизионно състезание, простенва гласът. Не можеш да си 

позволиш да правиш всяка глупост, която ти дойде наум. Я се стегни и измисли нещо по-
свястно. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 60, за да направиш нов избор. 

64.  
Денис, човече, ти успя! казва гласът. Запуши устата му, неутрализирай опасните кучешки 

зъби. Направи го! 
Плахо разтварям устните на вампира и двата дълги зъба проблясват заплашително. 

Набутвам чесъна в устата му и я затварям. 
Схрускай това! 
Браво, Денис! Сега идва ред на дървения кол. Какво мислиш да правиш с него? 
Да го забия някъде? 
Къде? В устата? Между очите? А може би право в сърцето? 
Изборът е твой! 
- в сърцето - отиди на 66. 
- в устата - отиди на 67. 
- между очите - отиди на 68. 
 

65.  
Денис, човече, това не е телевизионно състезание, простенва гласът. Не можеш да си 

позволиш да правиш всяка глупост, която ти дойде наум. Я се стегни и измисли нещо по-
свястно. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 60, за да направиш нов избор. 
 

66.  
Браво! Наистина ли никога досега не си убивал вампири? 

Ако е вярно, значи имаш вроден талант. 
Хващам кола с две ръце и със силен замах го 

забивам в гърдите на вампира. Ако беше човешко 
същество, оттам щяха да рукнат фонтани от кръв, но не 
се случва нищо подобно. 

Чудовището отваря очи и изпищява зловещо. Озъбва 
се, но чесънът в устата и забитият в сърцето кол го 
обричат на безсилие. Жестоките червени очи ме гледат 
с неприкрита омраза, но и страх, сякаш усеща, че краят 
му е близо. 

А какво ще правиш със сребърния кинжал, какво казва 
твоята интуиция? 

Не съм много сигурен. Трябва да намушкам някъде 
вампира или да отрежа нещо от него. 

Точно така, Денис. Или в сърцето, или му режеш 
главата. Само трябва да решиш кое от двете. 

Изборът е твой! 
- отрязваш му главата - отиди на 69. 
- мушкаш го в.сърцето на вампира - отиди на 70. 



 
 

 
67.  

Но, Денис, в устата вече си пъхнал чесън. Потърси друга цел за своя остър кол. 
Намали оценката си с 1 точка и се върни на 64, за да направиш нов избор. 

68.  
Доста трябва да се потрудиш, ако искаш да пробиеш черепа на вампира с дървен кол, 

човече. А и няма да има особен ефект. Я по-добре измисли нещо друго. 
Намали оценката си с 1 точка и се върни на 64, за да направиш нов избор. 

69.  
Този път гласът не казва нищо и аз приемам мълчанието му за одобрение. Ужасената 

физиономия на вампира засилва увереността ми. 
Допирам острието на кинжалът в гърлото на чудовището и натискам силно надолу. 

Разнася се съскане, мирис на изгоряла плът и кинжала стига до дъното на ковчега. 
Главата леко се търкулва и се отделя от тялото, но в очите продължава да има живот, 
вампирът все още не е умрял. 

Сега става най-напечено, обажда се най-сетне гласът. Трябва да премисляш всяко 
решение, защото знаеш правилата - не бива да се престараваш, нито да бъдеш небрежен. 
Какво ще правиш с главата? Може би трябва да я оставиш така? Или да я изхвърлиш от 
ковчега? Ами ако просто я обърнеш така, че очите да гледат дъното на ковчега? Хей, Денис, 
ти си на ход! 

Изборът е твой! 
- оставяш я - отиди на 71. 
- обръщаш я - oтиди на 72. 
- изхвърляш я от ковчега - отиди на 73. 
 

70.  
Но, Денис, там вече заби кола. Намери някоя друга цел за своя кинжал. 
Намали оценката си с 1 точка и се върни на 66, за да направиш нов избор. 

71.  
О, не, това е грешка, казва гласът. Никога не оставяй очите на вампира твърде дълго да 

те гледат, дори когато главата му е отделена от тялото. Иначе те очакват неприятни 
изненади. Той може да те хипнотизира, черпейки от мощта на Злото. 

Става ясно, че трябва да направя нещо с тази отрязана глава. 
Намали оценката си с 1 точка и се върни на 69, за да направиш нов избор. 

72.  
Хващам внимателно главата и я обръщам. Очите на вампира вече не гледат в мен. 

Усещам, че ми олеква. 
Добре, казва гласът. Направи това, което трябваше. Остава ти толкова малко, за да 

успееш. Още само едно действие. Готов ли си? 
Да, мисля, че съм готов. 
Знаеш, че трябва да убиеш вампира по точно определен начин. Сега имаш 

възможност да го превърнеш в пепел. Ще го изгориш ли? 
Изборът е твой! 
- използваш огнехвъргачка - отиди на 74. 
- използваш тубата с бензин - отиди на 75. 



- не искаш да изгориш вампира - отиди на 76. 
 
 

73.  
Посягам да махна главата от ковчега, но гласът ме спира. 
Не, Денис. Никой досега не го е правил, може да има лоши последствия. По-добре 

избери нещо друго. Върни се на 69, за да направиш нов избор. 
 

74.  
Измъквам огнехвъргачката от раницата и я насочвам към тялото на вампира. 

Пръстът ми нежно гали спусъка, леко се обляга на него... 
Не, не го прави! Не си ли спомняш за какво дойде в Блъди Хил? Ако пуснеш в действие 

огнената стихия, колко прах от вампир мислиш, че ще събереш? 
Прав е, разбира се. Захвърлям огнехвъргачката в един от ъглите на мазето. 
А какво да правя? 
Чакай! 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 76. 

75.  
Измъквам тубата от раницата и махам капачката й, за да излея течността върху 

тялото на вампира. 
Не, не го прави. Не си ли спомняш за какво дойде в Блъди Хил? Ако пуснеш в действие 

огнената Стихия, колко прах от вампир мислиш, че ще събереш? 
Прав е, разбира се. Пускам тубата в пропастта около ковчега. 
А какво да правя? 
Чакай! 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 76.  

76.  
Всичко става пред погледа ми, но толкова бързо, че не успявам да го видя. В един 

миг тялото на вампира е цяло, а в следващия вече е на прах. 
Изваждам сребърната урна и събирам праха в нея. След това я затварям внимателно. 

Не знам за какво ми е този прах, но гласът знае, той ще ме отведе при Мери. 
Ще ти покажа пътя към нея, обажда се той. Нищо повече. 
Това ми стига. А какво трябва да направя сега? 
За съжаление няма време за почивка. Отиваме право в лабиринта. 
Какъв лабиринт? 
Хайде да тръгваме, иде разбереш по пътя. 
Слагам урната в раницата и напускам къщата на художника. 
Отиди на 77. 

77.  
Превозът към следващата ми цел не подлежи на избор - ще пътувам с автобус. 
Все още няма релси до пещерата на джуджетата, обяснява ми гласът. 
Какво ще търсим там? 
Един много ценен рубин, Денис. Те го пазят в специално построен за целта 

лабиринт. Просто трябва да отидеш и да им го вземеш. 
Само това? 
Е, не мисли, че там не те чакат разни гадорийки. Джуджетата са много подли 

същества, особено когато трябва да опазят някой камък. 



В такива разговори изминавам двата километра от Блъди Хил до автогарата. След 
половинчасово чакане автобусът пристига, подавам билета си на шофьора и се 
отправям към новата си цел. 

Гласът също идва с мен, естествено. 
Отиди на 78. 

78.  
Ако преди два дни някой ми беше казал, че ще обикалям широкия свят, напътстван 

от тайнствен глас, и ще търся начин да се преборя със злите сили, за да спася 
приятелката си, щях да му се изсмея в лицето. Точно така щях да постъпя, дори ако се 
беше задоволил само с това да ми каже, че с Мери ще станем приятели. И сигурно щях 
да получа криза от смях, ако се беше опитал да ме убеди, че вампирите, върколаците, 
таласъмите и останалите свръхестествени същества не са плод на болното въображение 
на авторите на страшни истории. 

Това показва, че съм още много млад и тепърва ще разгадавам тайните на този 
живот, защото всичко се случи, кошмарите станаха реалност и аз, Денис Морисън, се 
превърнах във Войн, който търси ключа за Огнената врата, отделяща моя свят от 
Обречените земи. А някъде из тях, далеч от Доброто и Светлината се намира Мери, 
най-красивото момиче в света, което по едно прекрасно съвпадение е и моя приятелка. 

След вампира от Блъди Хил идва ред и на джуджетата. Гласът ми каза, че трябва да 
взема от тях рубина, който ще ми помогне да открия ключа за Огнената врата и ето ме 
отново на ринга, готов за поредния рунд със злите сили. 

Отиди на 79. 

79.  
Доколкото схванах от кратките обяснения на гласа, джуджетата по принцип живеят в 

Обречените земи, а тези, при които отивам, са ги напуснали по неясни за мен причини. 
Около двеста малки земекопачи живеят в прокопани от самите тях тунели далеч от 
света на хората, високо в непристъпните планини. От което става ясно, че ще трябва 
доста да повървя, след като сляза от автобуса. 

На тръгване бяхме само четирима пътници, но постепенно местата се запълниха и 
при поредното спиране само мястото до мен е свободно. Качилият се пътник го зърва и 
уверено се насочва към него. 

Отначало е доста мълчалив, после започва да се върти неспокойно на мястото си и да 
ме поглежда скришом с някаква неясна надежда. 

- Всичко наред ли е? - питам го, когато търпението ми се изчерпва. 
Посреща въпроса със срамежлива усмивка. Поколебава се за кратко, след което си 

излива душата. 
- Аз съм заклет комарджия, приятелю. Скучно ми е ей така, без нищо да си друсам 

старите кокали. Друго е, ако ударим едно покерче. Няма нужда да залагаме кой знае 
какво, важното е да похвърляме картите. Какво ще кажеш? 

Правя бърза сметка на парите си. Имам 30 излишни долара, които мога да разиграя. 
Въпросът е дали си заслужава. Може би е по-добре да отхвърля предложениетo u дa се 
опитам дa поспя дo крайната спирка? 

Изборът е твой! 
- отхвърляш предложението за покер - отиди на 80. 
- приемаш предложението - отиди на 81. 
 

80.  
- Не си падам по хазарта - поклащам глава аз. - Опитай с някой от другите пътници. 



 Съседът ми приема отказа с крива усмивка, но само след пет минути си намира 
партньор и ме оставя на спокойствие. 

Отиди на 93. 

 

81.  
- Добре, хайде да си премерим силите - приемам предизвикателството аз. 

Изневиделица в ръцете на съседа ми се появява тесте карти и играта започва. 
Уговаряме се да играем с малки залози, защото и неговите пари не са достатъчни за 
нещо повече. 

Сам избери - 82 или 83 

82.  
Първите няколко раздавания ми носят тежки загуби - цели 15 долара. После картата 

се обръща и късметът каца на рамото ми. Не само си връщам загубите, но и обирам 
съседа си до шушка. 

- По дяволите! - ядно процежда той, давайки ми последната си банкнота. - Ти ме 
съсипа, човече. Но може би ще ми дадеш възможност за реванш. Нося в сака си кутия 
оригинални хавански пури, всяка от които струва поне пет долара. Нека да ги оценим 
на по три и да продължим играта. 

В подкрепа на думите си той вади въпросната кутия. Наистина е оригинална, а 
пурите - десет на брой - са опаковани всяка поотделно в целофан. 

- Приемаш ли? - пита с надежда той. 
Изборът е твой! 
- да - отиди на 84. 
- не - отиди на 85. 

 
 

83.  
В началото късметът е на моя страна и набързо печеля 

20 долара. После проклетата карта се обръща u птицата на 
щастието каца на рамото на съседа ми. 

- Е, това беше - казвам, когато загубвам и последния 
си долар. 

- Съжалявам, приятел - усмихва се той. - И това го има 
в играта. Нали няма да се разсърдиш, ако те оставя? - И 
след минута той си намира нов партньор. 

Отиди на 93. 

84.  
- Става - потривам ръце аз. - Макар че не пуша, няма да се лиша от удоволствието 

да спечеля тази кутия. 
Освен това мога да я подаря на бащата на Мери, като извинение за ранното ми 

позвъняване, минава ми през главата. 
И картите отново влизат в работа. 
Сам избери - 86 или 87. 

85.  
- Няма да стане - поклащам глава аз. - Съжалявам, но не пуша. 



- Направи го просто за тръпката да ме разориш напълно - подхвърля той. - Бих дал 
всичко за един реванш, но имам само тази кутия. 

- Не. Ако изнамериш някой излишен долар, пак се обади, но дотогава нямаме тема 
за разговор 

Съседът ми изсумтява недоволно, промърморва нещо за честната игра и 
джентълменското задължение да дадеш реванш на веднъж победен противник, но като 
вижда, че думите му отиват на вятърa, Взема сака cи и ме оставя на спокойствие.  

Отиди на 93. 
 
 

86.  
Чудна игра е покерът! Само за половин час съседът ми успява да възстанови 

загубите си и аз cе оказвам отново с 30 Долара. Ето че и двамата сме на парите си, както 
се казва в комарджийските среди. 

- Това досега го пиши загубено време - казва той. - Има ли смисъл да играем, ако 
само тъпчем на едно място?! 

И на мен ми идва тази мисъл. Най-тъпото е, че можех да използвам това време за 
почивка. Съседът ми е изпълнен с ентусиазъм и явно иска да продължим играта, но аз 
се колебая. 

Изборът е твой! 
- ще продължиш играта - отиди на 88. 
- ще се откажеш - отиди на 89. 
 

87.  
Чудна игра е покерът! Само за половин час ставам притежател и на десет 

първокачествени хавански пури, за които някой заклет ценител на тютюневите пръчици 
би пожертвал дори част от живота си. 

- Ти си самата смърт - признава ми противникът, когато и последната пура 
преминава в мои ръце. - Досега никога не съм стигал до толкова жалко положение. Бих 
искал да продължим, но просто няма какво да предложа за залог. 

Той става от мястото си, взима сака си и се оттегля към дъното на автобуса, 
оставяйки ме на спокойствие. 

Запомни, че имаш кутия с хавански пури и отиди на 93. 

88.  
В крайна сметка хазартната треска надделява и картите отново влизат в обръщение. 

Интересно е как аз, който никога не съм изпитвал особено влечение към подобен род 
игри, сега се амбицирам да прибера паричките на моя съсед. 

- Сменям три. 
- По дяволите, няма ли да ми дойдат по-свестни карти! 
- Хей, да не би да шмекеруваш? 
- Плащам и слагам долар отгоре. 
- Сигурно си се побъркал, щом продължаваш да блъфираш срещу карето ми. 

Репликите летят болни като птички,  хорото около нас гледат цирк, а ние 
стискаме картите, сложили по една желязна маска на лицето си. 

Сам избери - 90 или 91. 

89.  
- Предпочитам да прекратим - казвам аз. - Наистина ми се струва безсмислено да 
продължаваме, щом в крайна сметка сме на нулата. 



Съседът ми вдига рамене и започва да се оглежда за друг партньор. За щастие скоро 
го открива сред останалите пътници в автобуса и ме оставя намира. 

Отиди на 93. 

 

90.  
Играчът си е играч! Не съм играл много на покер, но явно имам талант за тази игра, 

защото отново оставям съседа си без пукнат долар. 
- Ето, че дойде ред на хаванските пури - усмихва се накриво той, изваждайки 

кутията. - Регламентът ще бъде същия - три долара за пура. 
- Стига да имам нужда от тях. 
- Отказваш ли се? 
- Просто се опитвам да си поставя условията. Ще залагаш пурите на петдесет 

процента от реалната им стойност, значи на два и петдесет, а не на три долара. Ако не 
ти изнася, можеш да си намериш друг партньор. 

- Що за изнудвач си ти? - промърморва недоволно той. - Е, добре. Стигнал съм 
дотам, че трябва да се примирявам - два и петдесет за пура и да започваме. 

- Харесва ми да играя с теб - усмихвам се. 
Сам избери - 92 или 94. 
 

91.  
Научавам една много съществена истина в покера — има времена, в които на човек 

му върви и други, които те карат да си пожелаеш бърза смърт. Особено подробно се 
запознавам с втория тип. 

- Има ли в багажа ти някоя вещ, която да става за залагане? - пита съседът ми, 
когато и последният ми долар отива в джоба му. 

- Не, нищо повече не можеш да изстискаш от мен. 
- Жалко, беше започнало да ми харесва с теб. Ще ме извиниш, но трябва да си 

намеря нов партньор. 
Той си взема сака и отива в дъното на автобуса. Само след минута чувам 

характерния шум, който показва, че някъде се раздават карти. 
Е, какво пък? Загубих 30 долара, но спечелих спокойствие до края на пътуването. 

Може би това е добра цена? 
Отиди на 93. 

92.  
Може би е истина, че на новаците им върви, защото картата непрекъснато ми се 

усмихва. Когато противникът има тройка, аз вадя кента, срещу кольора вадя фул, а 
веднъж контрирам неговото каре двойки с кент флош роял. 

- Не, ти си направо невъзможен - удря той картите в земята, когато и последната 
безценна хаванска пура става мое притежание. - Никога не съм изпадал в толкова 
неудобно и унизително положение. Страшно ми се иска да продължим играта, но 
просто нямам какво да заложа. 

Той става от мястото си, взема си сака и се оттегля към дъното на автобуса, 
оставяйки ме на спокойствие. 

Отбележи си, че имаш кутия хавански пури. После отиди на 93. 

93.  



Вече е почти четири и половина, обажда се гласът. Ще пристигнем към девет. Ако ти се 
спи ще те оставя, но ако дрямката не те е налегнала, мога да ти разкажа нещо повече за 
джуджетата. Едва ли ще ти  свърши някаква работа, но ще бъде вместо приспивна приказка. 

От една страна, не знам почти нищо за джуджетата, но и почивката не е за 
пренебрегване, защото щ последните трийсет часа ми се събраха доста Иьлнуваици, но 
и изтощаващи преживявания. А като ( замисля, и занапред едва ли ми предстоят много 
моменти на скука. 

Изборът е твой! 
- почивка - отиди на 95. 
- разказ за джуджетата - отиди на 96. 
 
 
 

94.  
Часовете се нижат един след друг, купчинките долари пред двама ни ту намаляват, ту 

се увеличават, но никога не свършват. Това, което научавам за покера е, че често се 
случва човек да си загуби времето без да загуби или спечели. Излиза, че просто си 
губим времето. 

Започнахме играта през нощта, а в края навън става светло и слънцето започва своя 
възход. Финалната равносметка показва, че съм спечелил един долар - жалка печалба за 
няколкото изпълнени с напрежение часа. 

- Понякога се случва - казва съседът ми на сливане. - Може би е по-добре, така 
няма сърдити. 

Разделяме се в центъра на Смол Таун. Оттук ще трябва да пусна в ход кракомобила. 
Отиди на 97. 

95.  
Предпочитам да поспя, казвам аз. Всъщност, само си го помислям, защото гласът няма 

нужда от думи, той долавя мислите ми. 
Добре, съгласява се той. Спи спокойно, ще те събудя щом пристигнем. 
Няколко часа по-късно автобусът спира в центъра на Смал Таун, откъдето ще трябва 

да продължа пеша, пускайки в ход кракомобила. 
Отиди на 97. 
 

96.  
Обичам приказките, казвам аз. Всъщност, само си го помислям, защото гласът няма 

нужда от думи, той долавя мислите ми. 
Отпускам се, а той започва своя разказ. 
Джуджетата са странни създания с нисък ръст, широко отворени очички и 

предразположен към хитруване мозък. Макар и да живеят в Обречените земи, те не са 
истински слуги на Злото, а по-скоро негови васали, подчиняват му се, за да оцелеят, а не 
защото то е пуснало корен в душата им, както е при вампирите например. 

Джуджетата живеят дълбоко под земята. Те имат страхотен усет към 
строежа на земните пластове и успяват да прокарат километрични тунели в тях 
без да предизвикат срутване. Подземните им дворци по нищо не отстъпват на 
палатите на кралете. Имат си вождове, на които се подчиняват безпрекословно. 

Любимо занимание на всяко джудже е копаенето на тунели. Могат да го правят с 
часове без почивка и ако някоя строителна организация успее да ги наеме за 
работници, ще направи страхотна сделка, защото те никога не кръшкат от работа. 

Всъщност, копаенето не е самоцел, джуджетата търсят с настървение 
скъпоценни камъни и изпадат в тиха лудост всеки път щом се натъкнат на някой. 



После си го слагат в торбичката и продължават към следващия. Във всяка една от 
техните торбички има по няколко състояния. 

Джуджетата, при които отиваме сега, са се промъкнали през Огнената врата 
преди няколко хиляди години, по време на последната голяма битка между Доброто 
и Злото. Тогава злите сили се опитаха да нахлуят в нашия свят, но бяха отблъснати 
и в бягството си оставиха вратата открехната за известно време. Не беше кой знае 
каква грешка от тяхна страна, защото много добре знаеха, че Доброто никога не е 
имало амбиции да владее Обречените земи, но едно племе джуджета използва 
създалото се положение, за да се отърве от тиранията на Злото. Заселиха се високо 
в планината, далеч от хората, за да не им объркват схващанията за света, защото 
представяш ли си каква суматоха ще настъпи сред местните, ако разберат за 
съществуването им? 

Опитахме се да приобщим племето към нашата кауза, но нищо не се получи: защото 
дълбоко в душата си то се непоправими хитреци и вечно гледат да примамят някого в 
предварително поставена клопка. Интересното е, че не го правят от злоба, а за забавление. 
Опитвали сме да им обясним, че не е хубаво да постъпват така, но те изобщо не възприемат 
гледната ни точки, смятат, че така светът ще стане много скучен. И в крайна сметка ги 
оставихме да правят каквото си искат при условие, че няма да се месят в делата на хората, 
затова сега се надлъгват с животинките. Но ти трябва да внимаваш, няма да пропуснат да 
се погаврят с теб, а понякога шегичките им не са безобидни. 

Постепенно се унасям и потъвам в сладък сън. Няколко часа по-късно гласът се 
обажда, за да ме събуди. Автобусът е пристигнал в центъра на Смал Таун, от където ще 
трябва да пусна в ход кракомобила си. 

Отиди на 97. 

97.  
С времето става се по-трудно да се катеря нагоре 

по чукарите, а и гласът не прави почти нищо, за да 
ме окуражи, само повтаря някакви много ценни 
според него указания, които слушам с едно ухо. 

Преди триста години, започва той, едно джудже на 
име Борик намерило невероятно красив скъпоценен камък 
- огненочервен рубин, който носел в себе си Злото. 
Преданията говорят, че по време на Последната битка 
Властелинът на демоните носел корона с осем рубина и 
един от тях се изгубил. И ето че отново се появил на бял 
свят само преди триста години, след като престоял 
няколко хилядолетия скрит  под земята. 

Джуджетата веднага разбрали на какво се е 
натъкнал Борик и опитали най-различни начини да 
унищожат камъка, но това не било подсилите им, дори 
най-могъщите бели магьосници не биха могли да го 
направят, защото върховните творения на Злото 
притежават особена сила. Ето защо бил построен 
специален подземен лабиринт, който да скрие рубина, а 
по пътя към камъка били заложени хитри клопки, които 
да спрат желаещите да се докопат до него. 

Когато им кажеш, че искаш да занесеш рубина 
обратно в Обречените земи, те ще поискат да те изпитат и ако се покажеш достоен 
за доверието им, ще ти дадат възможност да се добереш до камъка. Аз няма да съм 
до теб в лабиринта, ще те оставя сам да се справиш с тази задача, за да укрепне 



самочувствието ти и да разбереш какво означава да разчиташ само на собствените 
си сили. 

Вървя вече няколко часа, зад гърба ми са останали поне десетина километра, 
изминати по тесни и стръмни планински пътечки, когато гласът се обажда. 

Ритни няколко пъти с подметката си скалата вляво от теб и след това се отдръпни, 
нарежда ми той. Сега те напускам, но се надявам да сме пак заедно в края на това 
приключение. 

Изпълнявам точно указанията му. Няколко секунди не става нищо, после скалата се 
разцепва с тежък пукот и от черната й паст изскача... джудже! 

Отиди на 98. 
 

98.  
В първия момент и двамата се стъписваме, оглеждаме се внимателно и се 

преценяваме. Джуджето е високо около метър, брадата му стига почти до петите, но 
юмруците му по нищо не отстъпват на човешките. Отбелязвам наум, че трябва да 
внимавам с тях. 

- Ти не си джудже - първо нарушава мълчанието то. - О, да, май се сещам какво си. 
Ти си човек! Трябваше да се очаква, че някой от вас ще довтаса до досажда в скоро 
време, защото от няколко столетия не сте си търсили белята. 

- Свърши ли? - питам го. - Да не мислиш, че съм се катерил като луд, само за да 
слушам глупавите ти заплахи? 

Тонът ми явно го респектира, защото самоувереността изчезва от лицето му и се 
заменя с объркване.  

- Искаш да кажеш, че си дошъл по работа?  
- В никоя стара книга не пише, че джуджетата са бавно загряващи същества, но 

явно трябва да поправя този пропуск, след като се върна. Разбира се, че съм дошъл по 
работа. 

Джуджето започва да гледа замислено, после тръсва глава и ми хвърля сърдит и 
недоверчив поглед. 

- Говориш неразбираемо. Кажи направо, защо си дошъл? 
Изборът е твой! 
- търсиш джуджетата - отиди на 99.  
- идваш за рубина - отиди на 100 
 

99.  
- Търся джуджетата, трябва да говоря с вожда ви по един много важен въпрос. 

То поглажда замислено брадата си, а ръката му се плъзва по дръжката на затъкнатата 
в пояса брадва. 

- Само си губиш времето - казва джуджето най-сетне. - Няма джуджета, бял 
магьоснико. Махай се и ни остави да си живеем мирно, както е казано в древното 
споразумение между вождовете ни и Доброто. 

Джуджето скача обратно в процепа, бързо задейства 
някакъв механизъм и скалата се съединява обратно. 

Всичко свърши, обажда се гласът. Трябваше да му кажеш, че си дошъл за рубина, но сега е 
твърде късно. Стражът ще предаде, че горе стои бял магьосник и можеш да бъдеш сигурен, 
че ще се изпокрият в миши дупки. 

Защо толкова ги е страх от белите магьосници? 
Това е друга история, която е толкова дълга и интересна, че ще ми трябва цяла 

седмица, за да ти я разкажа. А и ти не си я заслужил, нали остави Мери в ръцете на 
злите сили. 



Гласът изчезва, а аз поемам към дома, като се чудя как да обясня изчезването на 
Мери. 

Това е гаден край на историята, който не трябваше да допуснеш. Намали оценката си с 1 
точка и се върни на 98, за да направиш нов избор. 

100.  
- Идвам да взема рубина на Борик и да го отнеса в Обречените земи. 
- Истината ли казваш? Значи не си бял магьосник, те не биха посмели да отидат във 

владенията на Злото. 
- Не, не съм бял магьосник, каквото и да означава това. 

От процепа изскача още едно джудже. Първото му обяснява с няколко думи 
ситуацията и онова изчезва обратно. 

- Ще трябва да изчакаш да съобщят за пристигането ти - казва джуджето и присяда 
на един гладък камък. - Хубаво ще е да изпушим по една лула, нали? 

- Кимвам неопределено. 
- Всичко хубаво, но съм си забравил лулата. Може би ще ми предложиш-нещо? 

Имаш ли кутия с хавански пури? 
- не - отиди на 101. 
- да - отиди на 102. 
 

101.  
- Съжалявам, но не пуша - отвръщам. 
- Дошъл си за рубина, а нямаш лула под ръка? - учудва се джуджето. - Странни 

хора започнаха да сноват по света, може би е време да се преселим някъде другаде, 
където нещата ще си бъдат като в доброто старо време, когато всеки би ти предложил 
лула тютюн. 

В това време се завръща другото джудже и ме измъква от неудобното положение. 
Тримата прекрачваме в процепа. 

Отиди на 103. 

102.  
- Нямам лула, но може би ще приемеш няколко хавански пури в замяна? 
- Какво да приема? - недоумява джуджето. 
- Пури. Тънки, малки пръчици, пълни с първокачествен тютюн. Вземи една да ги 

опиташ. 
Джуджето поема пурата с недоверие, но инстинктът на пушач му подсказва какво 

трябва да направи. Вади огниво, запалва върха на пурата и дръпва от другия й край. На 
лицето му се изписва блаженство. 

- Имаш ли още от тези пръчици? - пита то. 
- Цели девет! 
- Ако ми ги дадеш, ще ти разкажа нещо за рубина, което ще ти е от полза. 

Давам му останалите пури и наострям уши. 
- Когато Борик откри камъка, всички се радвахме като луди, защото още не знаехме 

какво представлява той. Само Ромир хапеше устни. После се оказа, че камъкът е пълен 
със зло и всички оклюмахме. Тогава пък Ромир хвана мускулна треска от бодри 
усмивки. Искам да ти кажа, че Борик и Ромир са врагове, борят се за авторитет и 
непрекъснато се надпреварват. Ако отмъкнеш камъка, Борик ще загуби влияние, затова 
той ще иска да ти пречи. Съвсем ясно е, че Ромир ще се опита да ти помогне с каквото 
може. Заслужих си пурите, нали? 

- Съвсем честно - съгласявам се аз. 
В това време идва второто джудже и тримата прекрачваме в процепа. 



Отиди на 103. 
 

103.  
Стъпваме на кръгла каменна платформа, която плавно потъва надолу u ни стоварва в 

огромна под земна зала. Светлината е съвсем оскъдна за големината на помещението - 
само няколко свещи. 

Залата е пълна с джуджета, които ме оглеждат любоаитно. На издигнат на подиум 
трон седи вождът им. Пристъпвам към него. 

- Казаха ми, че си дошъл за рубина, страннико - казва той. - Какво те кара да 
мислиш, че ще ти го дадем доброволно? 

- Вие се страхувате от злото в него. 
- Прав си - кимва той. - Но не бих искал да го поверя в ръцете на някой, който не би 

се справил със силата на камъка. Рубинът е затворен в специален лабиринт, а ние сме 
преградили входа му с шест огромни камъка - три най-отдолу, два закрепени на тях и 
един отгоре. Само горният може да бъде поместен с мускулна сила. Ако искаш да 
разрушиш някой от останалите, ще трябва да използваш мълния, а за нея ще трябва да 
се пребориш. Какво предпочиташ - да опиташ да навлезеш в лабиринта, бутайки най-
горния камък или да разрушиш преградата с мълния? 

Изборът е твой! 
- ще се бориш за мълния - отиди на 104. 
- сам - отиди на 107. 
 

104.  
Решавам да се преборя за тяхната мълния. 
- Има два начина да си спечелиш мълния - казва вождът. - Единият е да се биеш с 

един от нашите най-добри воини с оръжие, което сам си избереш. Другият е да решиш 
една загадка. Кой ти се харесва повече? 

Изборът е твой! 
- с ум - отиди на 105. 
- с бой - отиди на 106. 

 
105.  

Чудесно е, че предпочиташ ума си пред юмруците, защото те няма да ти помогнат 
много в Обречените земи, ако наистина натам си се запътил - казва вождът. - Ще ти 
покажем един зар по два начина, така че всеки път ще виждаш само три от стените му. 
После ще ти го покажем още веднъж, но ще закрием една от страните му, а ти ще 
трябва да познаеш каква е фигурата върху нея. Да започваме! 

Едно джудже изнася зара и ми го показва. Първият път виждам въже, шапка и 
брадва. След това джуджето извърта зара и виждам въже, кирка и лопата. Накрая 
джуджето ми показва зара така, че да мога да видя само две от картинките - въже и 
шапка, а третата остава скрита под ръката му. 

- Виждаш две картинки, познай коя от останалите четири се намира под ръката. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Изборът е твой! 
- брадвата - отиди на 108. 
- лопатата - отиди на 109 
- кирката - отиди на 110. 
- картинката, която не видя - отиди на 111. 
 

106.  
- Не знам доколко е правилно да разчиташ толкова много на силата си, момко, 

защото в Обречените земи почти всички създания са по-силни от теб и там иде ти 
трябва повече ум, отколкото сила. Все пак имаше право на избор и аз не мога да го 
оспорвам. Добре, ще се биеш с най-добрия ми войн. Избери оръжието - меч или брадва. 

Изборът е твой!  
- брадва - отиди на 112. 
- меч - отиди на 113. 

 
107.  

- Не ми трябват вашите мълнии - презрително подхвърлям аз. - Та аз дори не знам 
как да си служа с тях. 

- Щом така си решил - повдига рамене вождът на джуджетата. - Лабиринтът е пред 
теб, да видим как ще влезеш, разчитайки само на мускулите си. 

- Стой и гледай - подхвърлям му самоуверено и се насочвам към каменната 
преграда. 

Слагам крака си на долния ред камъни, подпирам се с ръце и напрягам мускулите. От 
другата страна на преградата се разнася шум, нещо се приближава с тежки стъпки. 
Преди да успея да се уплаша истински, една грозна глава се подава през дупката между 
камъните и захапва крака ми. 

Господи, боли! БОЛИИИИ! 
Острите зъби се забиват дълбоко в месото и достигат до костта. Усещам как 

челюстите се напрягат, усилват своя натиск и накрая пречупват крака ми на две. 
Доволна от стореното, грозната глава се отдръпва навътре в процепа, отнасяйки в 
челюстите си отхапаната част от крака ми. 

Кръвта руква от наръфаното място. Болката ме блъсва в мозъка. Припадам. 
Свестявам се на малка полянка точно пред скалата, през която слязох под земята при 

джуджетата. Спомените нахлуват. Поглеждам крака си с надеждата, че всичко е било 
лош сън. 

Уви, истина е. Следите от зъбите на животното са скрити от напоен с кръв плат, а 
ходилото и глезенът липсват. 

Съжалявам, Денис, обажда се гласът. Предупредих те, че трябва да внимаваш. Сега те 
оставям. 

Затварям очи и поемам дълбоко въздух. Така ли трябваше да свърши всичко? Мери 
остава в земите на Злото, а аз съм инвалид за цял живот. 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 103, за да 
продължиш играта. 

 
108.  

- Глупости, брадвата е точно на противоположната стена! - казва вождът. - Не 
можеш да решиш най-простата задача, а си тръгнал да се мериш със силите на Злото. 
Няма да получиш мълниите.
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 107.  
 
 



Намали оценката си с 1 точка и отиди на 107 



109.  
Това ми хареса - казва вождът на джуджетата. Когато чува отговора ми. - Дано само 

да не си познал случайно. Както и да е, ти заслужи двете мълнии. Отиди на 114. 

110.  
- Глупости, кирката е на противоположната стена на шапката! - казва вождът. - Не 

можеш да решиш най-простата задача, а си тръгнал да мериш сили със Злото. Няма да 
получиш мълниите. 

Намали оценката си с 1 точка и отиди на 107. 

111.  
- Глупости! — казва вождът. — Тази картинка е точно под въжето. Не можеш да 

решиш най-простата задача, а си тръгнал да се мериш със силите на Злото. Няма да 
получиш мълниите. 

Намали оценката си с 1 точка и отиди на 107. 

112.  
Двубоят започва. Джуджето размахва своята брадва с ловки движения, от които става 

ясно, че е голям майстор на този вид бой. 
Ами да! - просветва ми.- Тия дребосъци владеят само брадвата, но са я изучили в 

тънкости. Кой ме би по главата да я предпочета пред меча? 
С поредица от коварни удари джуджето ме принуждава да мина в глуха защита. 
Острието на оръжието му проблясва заплашително, стрелка се към мен ту отляво, ту 
отдясно и отбиването му става все по-трудно. 

Удар отгоре - подлагам и отбивам, после отляво - извивам китката и го отразявам, но 
вече съм полуотпуснал брадвата, следва отново удар отгоре и при подлагането брадвата 
изхвръква от ръцете ми. Противиковото острие разцепва въздуха със зловещо съскане и 
разсича тялото ми. 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 104, за да 
продължиш играта. 

113.  
Вождът прави недоволна физиономия, когато ръката ми посочва мечовете. 
- Не би ли искал да промениш решението си? Ние, джуджетата, сме известни 

именно с доброто владеене на това оръжие. Помисли си, давам ти тази възможност, 
защото си ми симпатичен. 

- Няма да ме излъжеш. Много добре знам, че всички ши твоя народ умеят да въртят 
брадвата, но понятие си нямат как точно да използват меча. Е, ще се бием ли? 

Сред зрителите настава объркване, вождът се оглежда смутено, а определеното за 
боец джудже е видимо неспокойно. 

- Бой няма да има - вдига ръка вождът. - Опитах се да те излъжа, но не успях. Ти 
заслужи двете мълнии. 

Отиди на 114. 

114.  
От тълпата излиза едно джудже и ти подава две малки пръчици. 
- Трябва само да ги хвърлиш към нещото, което искаш да унищожиш - обяснява ми 

то. - Те се възпламеняват от триенето с въздуха, а в момента на удара изпухват. Когато 
стигнем до някой скалист земен пласт, ние ги използваме, за да го пробием. Ако 
удариш камък с мълния, той ще се превърне в прах и дребни отломки. 



- Предстои ти да навлезеш в лабиринта - казва вождът. Искам да знаеш, че там няма 
светлина. Ако искаш да виждаш къде стъпваш, трябва да преминеш през ново 
изпитание. При евентуален успех ще ти дам фенерче. Да, не се чуди, ние използваме 
всички придобивки на човешката Цивилизация. Разбира се, няма да те карам насила да 
се състезаваш за фенерчето. Сам прецени. 

Изборът е твой! 
- ще се опиташ да издържиш новото изпитание - отиди на 115. 
- ще предпочетеш да не рискуваш за едно фенер че - отиди на 121. 
 

115.  
- Да видим каква изненада сте ми подготвили - усмихвам се самоуверено аз. - Ще се 

опитам да се преборя за фенерчето. 
- Няма да ти се наложи да напрягаш мускули - казва главатарят на джуджетата. - 

Просто трябва да си размърдаш мозъка и да решиш една древна задача. Слушай 
внимателно! Една стая има четири ъгъла. Във всеки ъгъл стои по едно джудже. Срещу 
всяко джудже има по три джуджета. Под всяка шапка има джудже. Колко общо са 
джуджетата в стаята? 

Помисли добре и избери правилния отговор. 
- 4 - отиди на 118. 
- 8 - отиди на 116. 
- 20 - отиди на 119. 
- 32 - отиди на 117. 
 
 
 

116.  
- Убеден ли си? - пита ме той, когато след дълго мислене обявявам своя отговор. - 

Според мен не са чак толкова много и ако помислиш добре, ще разбереш, че съм прав. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 120. 

 
117.  

- Толкова много? - учудва се вождът, когато след дълго мислене обявявам своя 
отговор. - Страшно си се объркал, човече, но не е моя работа да ти оправям грешките. 

Намали оценката си с 1 точка и отиди на 120. 
 

118.  
Сега вече наистина ме убеди, че носиш умна глава на 

раменете си - казва Вождът на джуджета - И фенерчето е 
твое. Батериите му са нови, Вчера ги отмъкнахме от едни 
туристи, така че не трябва да се притесняваш, че ще 
свършат скоро. Запомни, че имаш фенерче и отиди на 122. 

 
119.  

- Толкова много? - учудва се Вождът, когато след дълго мислене обявявам своя 
отговор. - Някакъв си объркал сметките, човече, страшно си ги побъркал. Но не е моя 
работа да ти ги поправям. Намали оценката си с 1 точка и отиди на 120. 
 
 
 
 



120.  
- Няма ли да получа фенерчето? - питам аз. 
- С нищо не си го заслужил, човече - отвръща той. - Ако имаш късмет, ще намериш 

едно фенерче някъде из лабиринта. В противен случай ще се наложи да се оправяш в 
мрака. Отиди на 122. 

 
121.  

- Не мисля, че си заслужава да рискувам за едно фенерче - казвам аз. - Ще мина и 
без него. 

- Моето мнение е малко по-различно, но сега не е момента да спорим. Щом не го 
искаш, ще трябва се оправяш в мрака.  

Отиди на 122. 
 

122.  
Разбира се, няма да те пуснем сам в лабиринта казва вождът, - ще ти дадем 

придружител, койтo дa следи какво правиш и да ти помага със съвети. Ако успееш да се 
промъкнеш невредим през всички препятствия в лабиринта, никой няма да ти попречи 
да отнесеш рубина, където пожелаеш. Дори в знак на благодарност, че ни 
освобождаваш от този предмет на Злото, ще ти подарим два скъпоценни камъка, които 
ще те направят богат в света на хората. Ще ги скрием някъде в края на лабиринта, за да 
си ги вземеш на излизане. А сега е време да си избереш придружител. Има двама 
доброволци, които са съгласни да дойдат с теб - Борик и Ромир. 

Двамата пристъпват няколко крачки пред тълпата, за да мога да ги огледам. На 
външен вид си приличат като две капки вода (или като двама китайци, както би казал 
автор с вкус към пикантните фрази), с една дума - като две джуджета. Може би след 
седмица ще мога да правя разлика между тях, но сега за мен те всички са еднакви. 

- Избра ли вече? - пита вождът. 
Изборът е твой! 
- Борик - отиди на 123. 
- Ромир - отиди на 124 

 
123.  

Избраното от мен джудже се приближава с достойнство. 
- Не вярвам, че ще успееш - казва тихо то, - но искам да видя докъде ще стигнеш. 

Навремето аз открих този рубин, не знам дали знаеш това. 
- Казаха ми, че трябва да имам придружител, затова те взех - прекъсвам го аз. - Но 

недей да ми пълниш ушите с шум, когато не съм ти искал мнението. Просто върви след 
мен и си трай. 

След тези думи цялото ми внимание се насочва към струпаните пред входа на 
лабиринта камъни. 

Отиди на 125. 

124.  
Избраното от мен джудже се приближава с достойнство. 
- Дано да успееш - тихо казва то. - Може би повече от теб искам този рубин да се 

махне от владенията ни и ще направя всичко, за да ти помогна. Сега ще трябва да 
разрушиш преградата, която ни отделя от лабиринта, но трябва да те предупредя, че зад 
камъните дебне Гъгрила. 

- Какво е Гъгрила? 



- Домашно животно, нещо като куче-пазач. Никога няма да стори нещо лошо на 
джудже, но страшно мрази хората и веднага ще се нахвърли върху теб. А едва ли нещо 
може да спре връхлитащата Гъгрила. 

- Опиши ми това чудовище. 
- Има широки, здрави лапи и едро туловище, което не и пречи да прави скокове. 

Шията й е дълга пет педи и завършва с грозна глава и два реда остри като бръснач зъби. 
Това е. 

Добре, благодаря ти - казвам аз. След тези думи цялото ми внимание се насочва 
към струпаните пред входа на лабиринта камъни. 

Отиди на 125. 

 
125.  

Камъните са големи и с неправилна форма, общo шест на брой. Подредени са в 
три реда, като в основата са три, над тях са закрепени още два, а последният шести 
камък е на Върха на малката пирамида. 

Мълнията ще ми помогне да пробия отвор в каменната преграда, трябва само да си 
избера един от шестте камъка. Подхвърлям леко малката пръчица, хващам я удобно и 
замахвам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кой камък ще целиш? 
- камък 1 - отиди на 126. 
- камък 2 - отиди на 127. 
- камък 3 - отиди ма 128. 
- камък 4 - отиди на 129. 
 

126.  
Прицелвам се в най-горния камък. Малката пръчка изсвистява във въздуха и около 

нея се появява бледо огнено сияние. В момента на удара в камъка мълнията избухва 
мощно, чува се гръм и в преградата се отваря дупка. От камъка няма и следа. 

Слагам крака си на долния ред камъни, подпирам се с ръце и напрягам мускули, за 
да се издигна на втория ред. От другата страна на преградата се разнася шум, нещо се 
приближава с тежки стъпки, Преди да успея да се уплаша истински, една грозна глава 
се подава през дупката между камъните и захапва крака ми. 

Господи, боли! БОЛИИИИ! 
Острите зъби се забиват дълбоко в месото, стигат до костта и с мощно движение я 

прекършват.Доволна от стореното, грозната глава се отдръпва навътре в процепа, 
отнасяйки в челюстите си отхапаната част от крака ми. 

Кръвта руква от наръфаното място. Болката ме блъсва в мозъка. Припадам. 



Свестявам се на малка полянка точно пред скалата, през която слязох при 
джуджетата. В главата ми нахлуват скорошни спомени. Поглеждам крака си с надежда, 
че всичко е било само един лош сън. 

Уви, истина е. Следите от зъбите на животното са прикрити от напоен с моята кръв 
плат, а ходило то и глезенът липсват. 

Съжалявам, Денис, обажда се гласът. Предупредихте, че трябва да внимаваш. Сега те 
оставям.  

Затварям очи и поемам дълбоко въздух. Мери - в земите на Злото, а аз - инвалид за 
цял живот, така ли трябваше да свърши всичко? 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 125, за да 
продължиш играта. 

 
127.  

Прицелвам се в левия камък на втория ред и хвърлям мълнията. Докато лети във 
въздуха, около нея се появява бледо огнено сияние, след това се удря в камъка и бум! - 

той изчезва, сякаш никога не е съществувал. От другата страна на преградата се разнася 
странен шум. Сред редиците на джуджетата настава раздвижване. Чувам да шепнат едно 
име: Гъгрила! 

Приближавам се до отвора в преградата, стискайки в ръката си втората мълния. 
Отиди на 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128.  
Прицелвам се в левия камък от най-долния ред и хвърлим мълнията. Докато лети във 

въздуха, около нея се появява бледо огнено сияние, след това се удря в камъка и бум! - 
той изчезва, сякаш никога не е съществувал. От другата страна на преградата се разнася 
странен шум, нещо се приближава с тежки стъпки. И редиците на джуджетата настава 
оживление, чуваш ги да шепнат едно име: Гъгрила! 

Преградата вече не запречва входа, защото два от по-горните камъка падат, лишени 
от опората на улучения от мен. Образува се проход, през който минава едрото туловище 
на най-грозното същество, което някога съм виждал. 

Но нямам много време да го разгледам, защото то се насочва право към мен. 
Изглежда едро и тромаво, но се движи дяволски бързо. Добира се до мен, преди да 



успея дори да помисля за бягство или борба и ме поваля на земята. След миг зъбите му 
се забиват в гърлото ми и всичко свършва... 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 125, за да 
продължиш четенето. 
 

129.  
Прицелвам се в ключовия за цялата пирамида камък и хвърлям мълнията. Докато 

лети във въздуха, около нея се появява бледо огнено сияние, след това се удря в 
камъка и - бум! - той изчезва, сякаш никога не е съществувал. Цялата пирамида рухва с 
трясък и входът към лабиринта вече е свободен. 

Отвътре се чува странен шум и в залата връхлита най-грозното същество, което 
някога съм виждал. Изглежда тромаво и едро, но се движи дяволски бързо. Добира се 
до мен преди да успея да си помисля за бягство или съпротива и ме поваля на земята. 
След миг зъбите му се впиват в гърлото ми и всичко свършва. 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 125, за да 
продължиш четенето. 

130.  
В преградата се появява дупка, но най-долният ред камъни си стои непокътнат. По-

късно ще разбера, че това е спасило живота ми. 
От дупката се показва отвратително грозна глава с два реда остри като бръснач 

зъби. Значи това е Гъгрила. 
Животното веднага надушва човека сред джуджетата и изръмжава към мен. Без 

колебание запращам втората мълния към него. 
Ефектът е поразителен! Мълнията се удря в главата на Гъгрила и от озъбените 

челюсти не остава и помен. Шията на животното продължава да стърчи секунда-две над 
камъните, после се чува тежко тупване и всички разбират, че стражът на лабиринта е 
сдал багажа. 

Промъквам се през дупката и предпазливо навлизам в лабиринта. Джуджето, избрано 
от мен за спътник, идва след мен. 

Ако имаш фенерче, отиди на 136. В противен случай отиди на 131. 

131.  
Първите десет метра изминаваме лесно, защото светлината от залата успява донякъде 

да освети пътя ми, но после става страшно тъмно и дори не мога да видя рамото си, да 
не говорим за земята пред мен. Ех, ако имахме фенерче...- обажда се джуджето. Но 
нямаме, затова си затваряй устата, внимавай-къде стъпваш - скастрям го аз. 

Подът е влажен от избилите през скалата подземни води, мракът става все по-гъст, а 
чувството ми за дезориентираност нараства стремително. Трябва да направя нещо, за да 
се предпазя от клопки, със сигурност трябва да започвам да опипвам пътя пред себе си 
с крак. Единственият проблем е дали да го правя леко, без да влагам сила в опипващото 
движение, или да удрям мястото, на което предстои да отпусна тежестта си. Единият 
начин ще ме предпази от дупки, а другият - от хлътващи плочи. 

Изборът е твой! 
- леко опипване - отиди на 132.  
- опипване със сила - отиди на 133. 
 

132.  
Решавам, че никой няма да си играе да покрие чупката с плоча в тази тъмница и 

започвам да извършвам подходящи за балерина движения с пръстите на крака си. 
Изведнъж кракът ми хлътва леко в някаква невидима дупка - ето я и първата клопка. 



- Какво става? - обажда се джуджето, когато усеща, че съм спрял. 
- Пред нас има дупка. За малко да се изтърсим в нея... 
- Ти да се изтърсиш - поправя ме то. 
- Точно така, аз да се изтърся. Но сега този номер няма да мине. 

Започвам да опипвам стената вляво от мен с ръце и пръстите ми се натъкват на два 
бутона. По повърхността им са издълбани някакви знаци, вероятно древни руни. 

- Напипа ли бутоните? - пита джуджето и без да ме изчака да потвърдя продължава: 
- Единият ще покрие дупката с плоча, по която ще можеш да минеш, а другият ще 
отвори дупка под краката ти. Натисни един от двата. 

 
Изборът е твой! 
- горният - отиди на 134. 
- долният - отиди на 135. 
 

133.  
Пристъпвам бавно, педя по педя. Извършвам движенията с методичността на машина 

- вдигам крак, протягам го напред и със замах го стоварвам на пода. След това 
пристъпвам две педи напред и повтарям същото. 

Вдигам - замахвам - удрям - пристъпвам - вдигам - замахвам - удрям - пристъпвам — 
вдигам - замахвам ... 

Кракът ми хлътва в нищото и инерцията ме повлича след него. 
- Помощ! - изкрещявам, докато летя надолу. - Помооооощ! 

Тялото ми се удря в нещо твърдо и всичко свършва. 
Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 131, за да 

продължиш играта. 
 

134.  
Докато пръстите ми галят повърхността на бутоните, изпитвам най-гадното чувство - 

да знам, че животът ми виси на косъм и да не мога да направя нищо срещу това. 
Затварям очи, въздъхвам и натискам горния бутон. 

Подът изчезва, гравитацията казва тежката си чума и тялото ми полита надолу. 
Отварям уста да изкрещя, но смъртта ме изпреварва. Удрям се в твърдата скала и 
всичко свършва. 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 132, за да 
продължиш четенето. 

135.  
Докато пръстите ми галят повърхността на бутоните, изпитвам най-гадното чувство - 

да знам, че животът ми виси на косъм и да не мога да направя нищо срещу това. 
Затварям очи и натискам долния бутон. 

- Падна ли? - обажда се джуджето. 
- Ти как мислиш? - отвръщам с риторичен въпрос аз. 

Междувременно от дупката се надига каменна 
плоча и минаваме по нея. А от другата страна ме чака изненада - кракът ми ритва нещо 
метално и когато се навеждам да го вдигна, откривам, че това е фенерче. 

- Какво намери? - пита джуджето. - 
Вместо отговор му светвам в очите. То бързо извръща лице от светлината и 

изсумтява недоволно. Без да му обръщам внимание продължавам напред. 
Отиди на 137. 

 



136.  
Светлината на фенерчето разцепва мрака и ми позволява да огледам тунела. Подът е 

хлъзгав от избилите през скалата подземни води, тънки струйки се стичат и по стените. 
На двадесет метра навътре от входа се натъквам на първата клопка, която е съвсем 

елементарна, когато човек има с какво да осветява пътя пред себе си. Клопката е 
гениално проста - дупка от единия до другия край на коридора. Човек лесно може да 
падне в нея в тъмното. 

Отстрани на дупката има два бутона с някакви знаци по тях. Бързо успявам да 
налучкам кой бутон затваря дупката и го натискам. От дупката се издига каменна плоча 
и двамата с джуджето минаваме по нея на другата страна. 

Там ме чака изненада - още едно фенерче лежи на пътя ми. За съжаление то не ми е 
от полза - нали вече си имам, - затова го подминавам и продължавам напред. 

Отиди на 137. 

137.  
Светлият лъч на фенерчето нетърпеливо шари из тунела, опитвайки се да открие 

нещо по-интересно от двете стени, влажния под и надвисналите по тавана капчици. 
Най-сетне малко разнообразие - достигам до разклонение. Изминавам по десетина 

метра и по двата тунела, но това ни най-малко не ми помага да разбера какво ме чака в 
края им. Ето защо се връщам на разклонението и се опитвам да реша по кой тунел да 
продължа - по левия или по десния. 

Изборът е твой! 
- по десния - отиди на 138. 
- по левия - отиди на 141 

 
 

138.  
Има моменти, когато се чудя, дали трябваше да из-

бера точно този тунел. Съмненията ми съвсем не са 
безпочвени - вървя повече от час без да срещна нищо 
интересно. Няма нови разклонения, нито подли клопки, 
изобщо нищо, което да ми подскаже, че съм на прав 
път. Този тунел ми прилича на задънена.. 

 
 
Я чакай! Та той свършва! 
Озовавам се в неголяма стая с голи стени". В центъра 

й върху издигнала метър над пода малка платформа
 стърчи лост, Оглеждам внимателно 
стените, пода и тавана, но не откривам никакъв изход, освен онзи, през който дойдох. 

Кого избра за придружител ? 
- Борик – отиди на 130. 
- Ромир – отиди на 140. 

 
 

139.  
- Ами сега? - обажда се Борик, който не ме е последвал в стаята, а е застанал на 

входа. 
- Сега май ще трябва да ти поискам съвет - казвам аз. - Оттук други изходи няма, 

така че нямам кой знае какъв избор - или да дръпна лоста, или да се върна до 
разклонението. Ти какво ще кажеш? 



- Не се ли страхуваш, че ще те излъжа? 
- Може би точно затова те питам. Просто ще направя обратното на това, което ме 

посъветваш. 
- Джуджето се захилва злорадо. 
- Хитрец си ти, Денис! Дръпни лоста, пък каквото стане. По-добре ли е да бием 

половин час път напразно, докато се върнем на разклонението? 
Може и да е прав. Напълно възможно е с дърпането на лоста да отворя някакъв таен 

проход към рубина. Разбира се, и другата вероятност — да задействам някаква клопка, 
също не е за пренебрегване. Ето един момент, в който ми трябва мъничко късмет. 

Изборът е твой! 
- дърпаш лоста - отиди на 142. 
- връщаш се до разклонението - отиди на 143. 

 
 
 

140.  
- He ти е лесно дa решиш, нали? - обажда се Ромир, който не ме е последвал в 

стаята, а е застанал на входа 
- Сега май ще трябва да ти поискам съвет казвам аз. - Оттук други изходи няма, 

така че изборът ми не е голям - или дърпам лоста или се връщам до разклонението. Ти 
какво ще кажеш? 

- Доста си прав - замислено поглажда брадата си джуджето. - Според мен не бива да 
закачаш лоста. Не че не е възможно да се открие някакъв проход към рубина, ако го 
дръпнеш, но по принцип ние не строим по този начин тунелите си. Много по-вероятно 
ми се струва да задействаш някаква клопка, ето защо не смея да пристъпя в стаята. Но 
мога и да те лъжа, разбира се. Не би могъл да знаеш, ако имам някаква причина да те 
държа далеч от рубина. 

Има много мъдрост в думите му, усещам го. Трябва да се доверя на интуицията си, 
няма начин. Точно в този момент ми трябва и мъничко късмет. 

Изборът е твой! 
- дърпаш лоста - отиди на 142. 
- връщаш се до разклонението - отиди на 143. 

 
 

141.  
Левият коридор дълго време не ми предлага особени забавления. Винаги съм си 

мислел, че правилният път е осеян с всевъзможни бодили, за разлика от розите по 
грешните пътища. Тук не виждам нито едното, нито другото. Дали не... 

Я чакай! Та това е врата! 
Тунелът завършва с яка дъбова врата, залостена с резе. Махам го предпазливо и тя се 

отваря. 
Отиди на 144. 

142.  
Риск печели, риск губи! Затварям очи и дръпвам лоста. 
Подът не пропада. Стените не ме сплескват. Каменните плочи, от които е направен 

тавана, не се срутват върху ми. И въпреки това имам чувството, че съм сгафил жестоко. 
Достатъчно е само да отворя очи, за да ми се изясни ситуацията - дръпването на 

лоста е спуснало метална решетка на входа на стаята и сега тя ме отделя от коридора. 
Чувам отдалечаващите се стъпки на джуджето. 

- Хей, къде тръгна? Почакай! 



- Колкото и да те чакам, няма да ме настигнеш - отговаря то без да забавя ход и 
скоро гърбът му се скрива в мрака. 

Захващам се с лоста, но явно употребата му е еднократна. Ако има механизъм, който 
да вдигне решетката, той сигурно не се намира в тази стая. Примирен сядам на пода и 
се отдавам на песимистични размисли. Няколкостотин години по-късно поройният 
кандидат за рубина ще открие костите ми, ако дотогава някой далечен братовчед на 
Гъгрила не ги е оползотворил. 

Това е гадният край на тази история, който ти опитваше да избегнеш, но не успя. Намали 
оценката си с I точка и се върни на 138, за да продължиш играта. 

143.  
Пръстите ми погалват плахо лоста, но не посмяват да предприемат по-конкретни 

действия. Обмисляйки внимателно ситуацията, решавам да продължа по другия тунел и 
излизам от стаята. Джуджето тръгва след мен. 

Другият коридор дълго време не ми предлага особени забавления и вече започвам да 
се колебая дали все пак не си заслужава да се върна и да дръпна лоста, когато 
фенерчето осветява дъбова врата, залостена с резе. Махам го предпазливо и тя се 
отваря. 

Отиди на 144. 

144.  
Пред погледа ми се открива голяма зала с голи мини. В отдалечения от мен край има 

три врати, а точно в центъра, издигнат върху малка платформа, рубинът на Борик 
излъчва мека червена светлина. 

 
След като се уверявам, че пътят до него чист, 

пристъпвам към камъка В този момент вратата зад 
гърба ми хлопва и чувам шум от поставяне на резе; 

- Ако искаш да излезеш, ще трябва да ми нещо 
през някоя от трите врати - казва джуджето. - 
Отварянето на две от тях ще донесе смъртта ти, но 
през третата ще се измъкнеш невредим. 

След тези думи чувам отдалечаващите се стъпки 
на джуджето и става ясно, че няма да имам 
възможност да го склони да отвори вратата. Значи 
остават другите три. Слагам рубина в джоба на 
якето си и се приближавам до тях. Лъчът на 
фенерчето осветява метална плочка, на която е 
издълбан следният текст: 

„Животът ти зависи от решението, което що 
вземеш, така че не бързай, а помисли. Отварянето на 
две от тези врати ще ти донесе смърт, а третата води 
към свободата. Сам трябва да решиш коя врата да 
отвориш. 

Разбира се, нищо няма да зависи от случайността. 
Внимателно прочети надписите на всяка една от 
вратите. Единият надпис казва нещо вярно и нещо 
невярно, другият е абсолютна лъжа, а третият казва 

истината. Открий го!“ 
Номерирам вратите отляво надясно с номерата от 1 до 3 и ето какво прочитам на 

всяка от тях: 



Първа врата: първата и втората врата водят към смъртта, а третата - към свободата. 
Втора врата: първата и третата врата водят към смъртта, а втората - към свободата. 
Третa врата: първата и третата врата водят към свободата, а втората - към смъртта. 
Това е всичко, което може да се извлече от надписите и сега остава само да реша коя 

от трите врати да отворя. 
Изборът е твой! 
- първата - отиди на 145. 
- втората - отиди на 146. 
-  третата - отиди на 147. 

 
145.  

Леко натискам дръжката на вратата и в мига, който езичето се освобождава, 
тъмнината се надига срещу мен. Мощна ударна вълна ме запраща към отсрещната стена 
със страшна сила и ме превръща в зловещо петно от кръв, месо и начупени кости. 

Всичко свършва. 
Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 144, за да 

продължиш четенето. 

146.  
Леко натискам дръжката на вратата и в мига, когато езичето се освобождава, тънък 

сноп слънчеви лъчи прониква в залата. Смело прекрачвам прага и излизам под открито 
небе. 

Край на лутането в лабиринта, фенерчето вече не ми трябва, затова с радост го 
хвърлям зад гърба си. 

Отиди на 148. 

 

147.  
Леко натискам дръжката на вратата и в мига, когато езичето се освобождава, 

тъмнината се надига срещу мен. Мощна ударна вълна ме захвърля към отсрещната 
стена, обърква костите, месото и кръвта в зловещ миш-маш и от Денис Морисън остава 
само едно голямо петно. 

Всичко свършва. 
Това в гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 144, за да 

продължиш четенето. . 

148.  
Здравей, Денис, обажда се гласът. Дали не забрави нещо в пещерата? 
Не ме мъчи. 
Добре. Върни се в стаята с рубина и виж какво има върху ключовия камък на 

вратата, през която излезе. 
Изпълнявам точно нарежданията на гласа и пръстите ми напипват две малки 

камъчета. 
Това пък за какво ми е? 
Изнеси ги на светло. 
Когато слънчевите лъчи заиграват по стените им, едва се сдържам да не изкрещя от 

радост - това са нешлифовани диаманти! 
От най-качествените, добавя гласът. Всеки от тях би осигурил живота ти дo старини, 

но сега ще трябва да ги използваш за покупки. Предстои ти да се пребориш с демона Могарон, 
който пази ключът за Огнената врата. 



Отиди на 149. 

149.  
Досега се справяше сам, казва гласът, време е да ти помогна. Затвори очи и се отпусни, 

освободи мислите си и ги остави да плуват. 
Усещам как нещо нахлува в мен, някаква нова сила изпълва тялото ми. 
Това е магията на движението, обяснява ми гласът. Който я притежава, може да се 

движи само с помощта на мисълта си. Достатъчно е да си представиш мястото, където 
искаш да отидеш и след миг ще си там. За съжаление, ще притежаваш тази дарба само в 
този свят, защото в Обречените земи има мощни черни магии, които пречат тя да се прояви. 

Наистина ли мога да отида където си поискам? 
Разбира се.  
В Австралия? 
Дори там. 
А на Северния полюс? 
Казах ти - навсякъде. Защо не опиташ? 
Добре. Бих искал да се върна вкъщи, в моята стая. 
Какво чакаш? 
Затварям очи и си представям стаята - плакатът на Алис Купър, библиотеката, 

музикалната уредба и касетите на любимите ми групи, леглото... Искам да съм там! 
Леден полъх близва тялото ми, някаква ярка светлина блесва през затворените 

клепачи, после всичко утихва. 
Хайде, погледни, казва гласът. 
Първото нещо, което виждам са две искрящи очи, оградени с черен грим. 
Изкрещявам. 
Отиди на 150. 

 

 

150.  
Господи, съвсем изкуфявам! Да се уплаша от Алис Купър на снимка. Явно последните две 

денонощия ми се отразяват зле. 
Видя, че можеш да се движиш с помощта на мисълта, казва гласът, сега е време да ти 

разкажа нещо за твоя следващ враг - демонът Могарон. Той е един от малцината 
представители на своя вид, който обича да идва в света на хората, без да е изпратен с 
определена задача. Живее в подземен дворец, пазен от зомбита - живи мъртъвци. Само 
Могарон може да отвори Огнената врата за теб, но в никакъв случай няма да го направи 
доброволно, ще трябва да го принудиш. 

Но аз не разбирам нищо от демони, как бих могъл да се справя с толкова могъщ 
враг? 

Не забравяй, че аз съм до теб. Могарон далеч не е най-страшният враг, който ти 
предстои да срещнеш. Не искам да те плаша, но в Обречените земи се разхождат много 
по-зловещи създания. Освен това Могарон не е толкова силен на земята, защото е 
далече от корените на Злото. 

Значи мога да го победя. 
Разбира се, че можеш. Просто не трябва да грешиш в изборите си, това е номерът. А и да 

сгрешиш, аз ще те поправя. Смятай, че демонът ни е в кърпа вързан. Но - стига приказки, 
хайде да се залавяме за работа. 

Отиди на 151. 



151.  
Денис, не чувстваш ли, че ти липсва нещо? — пита ме гласът. 
Разбира се. 
И какво е то? 
Мери. 
О, не, човече, трябва да се стегнеш. Липсва ти нещо жизнено важно за мисията в 

Обречените земи. Дори няколко неща. 
Нямам представа кои са те. 
Например оръжие. Ще ти трябва закален вълшебен меч, изработен от Ковача. 

Освен това, муска, която да те предпазва донякъде от злите сили. За нея ще се 
погрижи една магьосница. Трябват ти и няколко предмета, с чиято помощ да се 
пребориш с Могарон и да го принудиш да отвори Огнената врата пред теб. Тях ще 
купим от познатото ти магазинче „Бяла магия“. Всичко това ти липсва, а ти мислиш 
за Мери. Непонятно е как вие, хората, умеете да си губите ума по несъществени 
неща, когато на карта е заложено бъдещето на света. 

Не мога да спра да мисля за нея. 
Добре де, добре, за миг ми се прииска да си по-рационален и хладнокръвен, но може 

би именно любовта към това момиче ти помага да минаваш успешно през всички 
изпитания. Да се надяваме, че тя ще ти помогне и в Обречените земи. А сега трябва 
да решиш кого от тримата да посетим първо. 

Изборът е твой! 
- Ковача - отиди на 152. 
- магьосницата - отиди на 153. 
- „Бяла магия" - отиди на 154. 

 
152.  

Не познавам Ковача, нито знам къде живее, но 
това изобщо не е пречка за новата ми способност. 
Просто си пожелавам да отида при Ковача, усещам 
отново ледения полъх и след миг се озовавам в ко-
вачницата му, огласена от песента на удрящия 
наковалнята чук. 

- Я гледай ти - казва учудено той, оставяйки 
работата си. - Отдавна никой не ми е идвал на гости 
по този начин. Доброто сигурно готви нещо голямо.  

 
- Точно така - отговарям му. - Искам да ми 

направиш меч. 
- Обикновен меч? - повдига вежди той 
- Не, разбира се. - Изваждам рубина, който взех 

от джуджетата, от джоба на якето си и му го 
подавам. - Вложи този камък в него. 

Ковачът го оглежда внимателно и ме поглежда. 
- Голяма магия има в този рубин, струва ми се, че това е камъкът, който 

Властелинът на демони те остави на бойното поле при последното си идва не на този 
свят. Чудно, как си се добрал до него? Но това не е моя работа, кажи къде да го сложа - 
в острието или да украся с него дръжката? 
 
 
 



Изборът е твой! 
- да се сложи на дръжката - отиди на 155. 
- да се преработи рубина, да се претопи и вложи и острието заедно с калената 

стомана - отиди на 156 
 
 

153.  
Не познавам магьосницата, не знам и къде живее, но това не е 

проблем за новата ми способност. Просто си пожелавам да отида при 
нея, усещам ледения полъх и след миг се озовавам в колибата й. 

- Добра среща, синко - казва ми стара, облечена в бяло жена с 
посивели коси. - Аз ли остарявам или наистина се появи от нищото? 

- Пътувам с магия - отвръщам аз. 
- Значи ти си онзи, когото очаквам. 
- Някой ти е казал, че ще дойда? 
- Древен пророк, синко, велик пророк. Щом си ти, значи си дошъл за 

муска. Приготвила съм я. 
Магьосницата изважда от една кутия тънка сребърна верижка, на която е окачен 

малък медальон от същия метал. 
- Трябва само да ми кажеш какво да сложа в медальона, синко - казва тя. - Може би 

кръст или диамант или пък малко от вампирския прах, който носиш. Сам реши. 
Изборът е твой! 

-  кръст - отиди на 157 
-  прах - отиди на 158. 
-  диамант - отиди на 159. 

 
154.  

Затварям очи и си представям малкото магазинче. След миг усещам ледения полъх и 
ето, че съм в „Бяла магия“. 

- О, не бива да пристигаш така, млади приятелю - посреща ме продавачът. - Цяло 
щастие е, че в моменти нямам клиенти. Какво ли биха си помислили? 

- Щях да затвърдя авторитета на магазина, нито повече. Освен това бързам и нямам 
време за излишни условности. Тук съм, за да си купя някои неща. Трябва да заловя 
един демон. 

Продавачът ме изглежда с учуден поглед. Сериозно ли говориш? 
- Разбира се - отговарям аз. - Предишният път ти казах, че отивам на лов за вампир 

и ето праха му. - Показвам му сребърната урна. - Сега съвсем сериозно смятам, че е 
време да си хвана някой демон. 

Той наднича в урната, оглежда внимателно съдържанието й и ми я връща с 
разтреперени ръце. 

- Истина е - казва. - Мога да позная истинския прах от вампир от една 
фалшификация. Господ ми свидетел, че този прах е истински. Но нещата, които ти 
трябват за новия лов, са доста скъпи, те не могат да се купят с пари. С какво би могъл 
да ми платиш? 

Изборът е твой! 
- диамант - отиди на 160. 
- малко прах от вампир - отиди на 161. 
 
 
 



155.  
Не бързай, Денис, обажда се гласът. Помисли добре каква полза ще имаш, ако го сложиш 

там? Никаква. отговарям ти аз. Така само ще похабиш една най-ценните си придобивки. 
Тогава... 
Точно така, нямаш голям избор. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 156. 

156.  
- Вложи го в острието на меча - казвам аз.  
- О, значи наистина се готви нещо - многозначително поклаща глава Ковача. - 

Значи ти си Войнът, за когото се говори в древното предсказание 
- Какво е казано в него? 

Ковачът започва да рецитира: 
- И Злото отново ще надигне глава. Слугите му ще плъзнат към света на светлината, 

за да отвлекат девица с чудна красота и това ще е сигнал за атака на всички тъмни 
сили. Белите магьосници ще тръпнат в очакване на най-лошото, безсилни да направят 
нещо срещу Злото, а елфите ще останат бездейни в своето „ефирно царство“. 

И тогава ще се появи Спасителят - Войн, влязъл наскоро в редиците на Доброто. Ще 
носи на гърдите си магическа муска и огърлица от демонски зъби, а десницата му ще 
стиска най-могъщия меч, размахвай някога по бойните поля - Рижия. Острието на това 
вълшебно оръжие ще бъде изковано от калена стомана и рубин от короната на 
Властелина на демоните, ще свети с червена светлина и ще има силата да поразява дори 
конниците-сенки, препускащи из Обречените земи. 

Ковачът млъква. 
- Това ли е? - питам го. - Не е ли предсказано как ще завърши всичко? 
- Никой не може да каже какво ще се случи, когато Спасителят навлезе в 

Обречените земи. Знае се, че бъдещето на всемира ще зависи от успеха на неговата 
мисия. 
 Умълчаваме се. Чудно, как всичко съвпада! Излиза, че аз съм този Спасител. 

- Само меч ли да изкова или и ножница? — изтръгва ме от унеса Ковача. 
Изборът е твой! 
- меч и ножница - отиди на 162. 
- само меч - отиди на 163 
 

157.  
Не бива да правиш това, Денис, обажда се гласът. Кръстът изобщо няма да ти свърши 

работа срещу силите, с които ти предстои да се сблъскаш. Те са много по-древни от този 
символ и мощта, им е значително по-силна от неговата. Има две религии - Добро и Зло. Всичко 
останало е съчетание от тях, но няма тяхната сила. Носи Доброто в душата си, вярвай в 
него и то ще ти вдъхне сили. Символи на тази твоя вяра няма и няма да има. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 153, за да направиш нов избор. 

 

158.  
- Сложи от този прах - казвам аз, подавайки й сребърната урна. 

Тя отсипва малко в сребърния медальон и ми го слага на врата. 
- Носи го под дрехите си, близо до сърцето - прошепва ми магьосницата. - Ще 

дойде време, когато той ще ти спаси живота. Не, не мисли, че трябва да ми даваш нещо 
- добавя, виждайки, че бъркам в джоба на якето си. - Аз съм жрица на бялата магия, а 



ти - Войн на Доброто. Целите ни са едни и същи, затова трябва да си помагаме. Доведи 
мисията си до успех и с това ще считаме, че си си платил. 

Сбогувам се сърдечно с магьосницата и поемам към новата си цел. 
Ако не си посетил Ковача или магазина „Бяла магия“, сега е времето да го направиш. 

Изборът е твой! 
- Ковача - отиди на 152. 
- „Бяла магия“ - отиди на 154. 
- ходил си и на двете места - отиди на 178. 
 

159.  
Не избирай това, обажда се гласът. Диамантът няма да те предпази от Злото, той не 

притежава такива качества. С него можеш да купиш много неща в света на хората, но в 
Обречените земи той не е нищо повече от невероятно здрав камък, с който можеш да режеш 
или чупиш други камъни. Но в никакъв случай не е подходящ за муска. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 153, за да направиш нов избор. 
 

160.  
- Какво ще кажеш за този диамант? - питам го аз, подавайки му скъпоценния камък. 
Той дори не го взима. 
- Нали ти казах, тези неща не се купуват с пари. Щом искаш нещо магическо, 

трябва да м дадеш друго срещу него. Диамантът е доста скъп и сигурно струва цяло 
състояние, но аз не бих имал никаква полза от него. Ако исках богатство, щях да го 
имам отдавна. Предложи ми нещо друго. 

При малките ми възможности нямам богат избор. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 161. 

161.  
- Видях, че прахът ти направи силно впечатление - казвам аз. - Мисля, че мога да ти 

дам малко от него в замяна на нещата, от които се нуждая. 
- О, да, разбира се - съгласява се продавачът. - Това ще бъде добра сделка и за 

двама ни. 
- Добре тогава. Нека да започнем избора. 
- Не се обиждай, но ще трябва да те поизпитам малко, за да съм сигурен, че няма да 

направиш някоя беля. Ловът на вампири е лесна работа и - най важното - безопасна. 
Ако се беше провалил, щеше да пострадаш само ти. С демоните случаят е друг - те 
могат да бъдат много опасни, ако човек ги извика и изтърве на свобода. Просто искам 
да съм сигурен, че не си някой аматьор. 

- Добре, добре. Само давай по-бързо, защото нямам време — казвам аз. 
- Ами - започва с въпросите той, - знаеш, предполагам, че трябва на пода да се 

нарисува пентаграма, в която да затвориш демона след материализирането му. Чудя се 
дали знаеш какво представлява пентаграмата. 

Какво е според теб пентаграмата? 
- правоъгълник - отиди на 164. 
- звезда - отиди на 165. 
- шестоъгълник - отиди на 166. 

162.  
- И двете - казвам. 
- Точно така - вдъхновява се той. - Казано е още: за Рижия ще бъде изкована 

ножница от същия рубин, за да може да се крие мощта му, когато Спасителят навлезе в 
Обречените земи. Тогава злите магии, които пазят граничните територии, ще пропуснат 
Воина. 



- Значи затова белите магьосници не могат да навлязат в Обречените земи? 
- Точно така, от тях лъха прекалено много на добра магия, за да могат да се 

промъкнат невредими. Злото добре охранява своите граници. Но стига приказки, време 
е да свърша своята работа. 

Докато Ковача се занимава с поръчката ми, имам достатъчно време да обмисля 
казаното от него. Според предсказанието няма защо да се притеснявам от Могарон, та 
откъде иначе ще се вземе огърлицата от демонови зъби за гърдите ми? 

Предстои ми тежка задача, а умората си казва думата. Ето защо решавам да 
използвам времето да поспя и да събера сили за предстоящата мисия в Обречените зе-
ми. Кой знае дали скоро ще ми се отдаде да затворя очи за по-дълго време на толкова 
безопасно място. 

Не знам колко часа съм спал, нито какво съм сънувал. Една мощна ръка ме разтърсва 
за рамото и чувам басовия глас на Ковача: 

- Готово е. Да видим сега с какво ще ми платиш за тази услуга. 
Разсънвам се бързо и се концентрирам върху новия проблем. Всъщност нямам много 

неща, с които да платя — праха на вампира или диамант. 
Изборът е твой! 
- прах от вампира - отиди на 167. 
- диамант - отиди на 168. 
 
 

163.  
Бъркаш, Денис, казва гласът преди да съм изрекъл желанието си на глас. 
Защо? 
Сигурно приказливият Ковач ще ти обясни, ако направиш правилен избор. Просто поръчай 

и ножница. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 162. 

164.  
Господи, Денис, не мога да повярвам, че наистина го мислиш, обажда се възмутено 

гласът. Да не си посмял да го кажеш на глас. Сега забрави за тази своя грешка и се опитай да 
познаеш какво всъщност представлява странната геометрична фигура, наречена пентаграма. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 161. за да направиш нов избор. 

165.  
- Пентаграмата е звезда - казвам аз. - Оставаше и това да не знам. За какво ме 

мислиш, за някои новак ли? Прахът на вампира трябваше да ти покаже, че случаят не е 
такъв. 

- Съжалявам, но трябва да съм сигурен - повтаря продавачът. — Освен това, 
отговорът ти не е пълен. Колко лъча има пентаграмата? 

Колко са според теб? 
- пет - отиди на 169. 
- шест - отиди на 170. 
- девет - отиди на 171. 
 
 

166.  
Денис, стегни се, обажда се гласът. Вярно е, че в училище не са ви показвали тази странна 

фигура, но нима това е оправдание? Опитай да познаеш с интуиция. Хайде, помисли добре, 
какво всъщност представлява пентаграмата? 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 161, за да направиш нов избор. 



167.  
- Мога да ти дам малко прах на древен вампир - предлагам му аз. - Убих го 

собственоръчно и мога да гарантирам за произхода му. 
- Сигурно това е много ценно нещо, но не и за мен. Измисли, нещо друго. 
- Е, не ми остава избор Щом не харесва праха, единственото друго, което мога да 

му предложа е диамантът.  
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 168. 

168.  
- Какво ще кажеш за този диамант? - питам аз, подавайки му скъпоценния камък. 
- Хубав е - казва той, след като го оглежда от всички страни. - Има правилни форми 

и красив блясък. От него ще стане Чудесна украса на дръжка на меч. 
С това сметките са уредени и аз получавам Рижия в комплект с невзрачна 

ножница, която трябва да крие мощта му, когато мечът си почива. 
Ако не си посетил магазина „Бяла магия“ или магьосницата, сега е времето да го 

направиш. Изборът е твой! 
- магьосницата - отиди на 153. 
- „Бяла магия“ - отиди на 154. 
- ходил си и на двете места - отиди на 178. 

 
 
 
 
 
 
 

169.  
- И малките деца знаят, че пентаграмата има пет лъча - отговарям аз, правейки се на 

отегчен от елементарните му въпроси. - Слушай, хайде да съкратим този изпит, а? 
виждаш, че съм наясно с термините. Дай ми това, от което се нуждая, и да отивам да си 
върша работата. 

- Не обичам да прибързвам - проявява упоритост продавачът. - И двата въпроса 
бяха лесни, по-скоро загряващи, отколкото сериозни. Сега ще ти начертая две 
пентаграми, а ти ще ми кажеш кол от тях ще използваш, за да извикаш демона. 

С малко парче тебешир той надрасква две фигури върху тезгяха и те поглежда 
очаквателно. 

- Сам виждаш разликите - казва. - Едната е с отворени върхове, а другата - със 
затворени. Коя ще начертаеш? 

Изборът е твой! 
- със затворени върхове - отиди на 172. 
- с отворени върхове - отиди на 173. 
 

170.  
Денис, ти май се шегуваш, обажда се гласът. Ако правиш асоциация с израелската 

шестолъчна звезда, дълбоко грешиш. На нея никой не й вика пентаграма, главно защото не е. 
Избий си от главата, че пентаграмата има шест лъча и се опитай да отгатнеш колко са в 
действителност. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 165, за да направиш нов избор. 

 



171.  
Къде летиш, човече? обажда се гласът. Не знам как ти хрумна това число, но то е доста 

по-голямо от реалния брой лъчи. Опитай се да отгатнеш правилния отговор с помощта на 
интуицията си. 

Намали оценката си с 1 точка и се върни на 165, за да направиш нов избор. 

172.  
- Откровено казано, твоите въпроси започнаха да ми дотягат — казвам аз. — 

Отворените върхове ще пуснат на свобода извикания дух, а затворените ще го държат 
изкъсо. Как мислиш, каква пентаграма ще начертая, щом съм решил да ловя демон? 

- Отново се извинявам за недоверието, но искам да бъда сигурен. Трябва ли да го 
повтарям непрекъснато? 

За миг и двамата млъкваме, защото напрежението е станало непоносимо. Всеки има 
право, но едновременно с това досажда на другия. 

- Добре - отстъпвам най-сетне аз – Питай нещо друго. 
- Какво трябва да се сложи на петте върха на пентаграмата - кръстове или запалени 

свещи? 
Изборът е твой! 
- кръстове - отиди на 174. 
- запалени свещи - отиди на 175 

 
 

173.  
Не тази, строго ме смъмря гласът. Трябва да разбереш смисъла на пентаграмата - тя 

държи демона затворен, не му позволява да те докопа и изобщо да се измъкне от властта ти, 
изолира го от света. Пентаграма с отворени Върхове се използва, когато се вика добър дух, 
защото тогава няма опасност да се освободи и да направи злини. Напротив трябва да се даде 
свобода на добрия дух, ако искаш да си свърши добре работата, за която си го извикал. При 
злите духове — към които спадат демоните - положението е точно обратното, те трябва да 
бъдат държани изкъсо и да не им се дава никаква свобода на действие. В противен случай ще 
пострадаш, но и много други хора заедно с теб. 

След тази лекция всичко е ясно, нали? 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 172. 

 

174.  
Денис, Денис, крайно време е да разбереш, че кръстовете са един измислен символ, 

Възникнал много след появата на Доброто и Злото, казва гласът. Нека ти обясня, има две 
религии - Добро и Зло. Всички останали са жалки компилации от основните идеи, но нямат 
силата на изначалните религии. Ти си Войн на Доброто, носи вярата в него в сърцето си и се 
бори срещу Злото във всяка негова форма. Това ще ти вдъхне сила и ще те пази от злите сили 
много повече отколкото кръстовете. 

И така, става ми ясно какво трябва да сложа във върховете на лъчите. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 175. 
 

175.  
- Свещи - търпеливо отговарям аз. - По върхове те на пентаграмата трябва да 

поставя запалени свещи. Техният огън дава живот и сила на пентаграмата. 



- Така, така - доволно кима продавачът. - Виждам че си опитен ловец, а може би и 
нещо много повече. Но аз не съм любопитен за тайните на клиентите си, освен ако те 
сами не пожелаят да ги споделят с мен. 

- Няма такава опасност - подмятам. 
- Е, какво да се прави, човек не може да знае всичко - примирява се той. - А и не му 

трябва. 
За минути изчезва в стаичката си, откъдето се чува шум от ровене, после се появява 

с пълни ръце. 
- Ето ги петте свещи и тебешира, с който да начертаеш пентаграмата. Разбира се, 

той е напоен със светена вода, можеш да бъдеш спокоен. А като малък подарък ще ти 
дам кибрит, с който да запалиш свещите. Наглед е съвсем обикновен, но се твърди, че 
клечките му са направени от жезъла на Гондарт Свирепия, малко след смъртта му. 

- Не съм чувал нищо за Гондарт Свирепия - признавам си аз. 
- О, той е бил велик магьосник, макар и само в една област - преследвал е дракони. 

Жезълът му е преживял стотици битки и е познал огнения дъх на много летящи 
влечуги. Тези клечки са ценна реликва, надявам се да ти свършат работа. 

Приемам с благодарност този подарък и прибирам покупките си. 
- Нещо друго да ти трябва? - пита продавачът. - Помисли сега, защото ще е късно 

да наваксаш, когато пристигне демонът. 
Какво ли още ми трябва? Не е ли достатъчно това, което вече имам? По принцип, планът 

е ясен - начертавам пентаграма, произнасям заклинание... Стоп! Ето какво липсва. 
- Трябва ми някое ефикасно заклинание за призоваване на демони, разбира се - 

казвам с усмивка. - Съвсем се забърках от твоите въпроси, виждаш ли как щях да 
забравя толкова елементарно нещо. 

- Нямаше да те пусна без него - казва продавачът. - Предположих, че знаеш някое и 
във всички случаи щях да те попитам. 

Той ми подава малко листче, на което е написан някакъв странен текст. Изглежда 
като стих на латински, но нищо ми подсказва, че няма да открия думите в речника. 

Написано е с латински букви, за да можеш да го прочетеш, обяснява ми гласът, но няма 
смисъл на нито един от известните на хората езици. Впрочем, както и повечето наистина 
действащи заклинания. защото изначалният език е забравен от хората, точно както и 
изначалните религии. 

- Помисли да не си забравил още нещо - казва продавачът. - Макар че аз не се 
сещам какво може да е то, струва ми се, че си отлично екипиран. 

- Но дали е така? - обажда се гласът.- Провери интуицията си, Денис. Как 
мислиш, забравил ли си нещо? Отговорът е важен, затова внимавай. 

Май наистина трябва да се помисли. Иначе, веднага ми идва да кажа, че съм 
забравил нещо, защото след това гласът ще ми подскаже точно какво е това нещо. Но 
ако си имам всичко, ще бъде грешка, а аз трябва да тренирам за Обречените земи, 
където всяка грешка се наказва. Значи трябва да послушам интуицията си, каквото и да 
казва тя. 

Изборът е твой! 
- не си забравил нищо - отиди на 176. 
- струва ти се, че си забравил нещо - отиди на 177. 
 

176.  
Този път интуицията те подведе. Денис, казва с горчивина гласът. Трябва ти малко, 

конопено Въже, но то не бива да е съвсем обикновено. Трябва да е било носено от светец. Нали 
знаеш, че повечето от светците са използвали конопеното въженце вместо колан, за да 



връзват дрехите си на кръста. С едно такова въженце можеш да завържеш всеки демон и да 
не се притесняваш, че ще ти избяга. То ще ти служи като кучешка каишка. 

- Май се сетих още нещо - казвам аз. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 177. 
 
 
 

177.  
- Започвам да се оправям от отегчителните въпроси и 

ето че се сещам за някои неща. Трябва ми едно конопено 
въженце, което да е било носено от светец. 

- Така ли? - учудва се искрено продавачът. - Разбира 
се, имам такова, но за какво ти е? За пръв път чувам, че 
се използва при лов на демони. Досега го продавах само 
като реликва. 

- Струва ми се, че с него ще мога да завържа демона, 
така че да не може да ми избяга, ако реша да го изведа от пентаграмата. 

- Интересно хрумване - казва продавачът и след минута се появява от стаичката си 
с въженцето в ръка. - Заповядай. 

- Е, това е всичко - казвам аз, прибирайки въженцето при останалите покупки. 
Сбогуваме се сърдечно. 

Ако не си посетил Ковача или магьосницата, сега е моментът да го направиш. Изборът е 
твой! 

- Ковача - отиди на 152. 
- магьосницата - отиди на 153. 
- бил си и при двамата - отиди на 178. 

 
 

178.  
Денис, ти вече си готов да призовеш демона, казва гласът. Има само един важен въпрос — 

къде точно да го направиш. Трябва да бъде някое скришно място, където да .няма опасност да 
те изненада който и да е, защото хората, освен неизбежни изключения като теб, не бива да 
знаят за съществуването на Обречените земи и техните обитатели. Сещаш ли се за нещо 
подходящо? 

Заравям се в спомените си, търся, преценявам. Таванът вкъщи изглежда подходящ, 
защото родителите ми се качват горе не повече от веднъж седмично и би било 
отвратителен късмет да ме заловят. Другото място, за което се сещам, е дъното на 
пресъхналия кладенец на лятната вила на съседите ни. Отворът му е закован с дебели 
дъски, а дъното е сухо. Едва ли някой може да ме види там. И двете места ми изглеждат 
подходящи. Въпросът е кое от тях да избера. 

Изборът е твой! 
- дъното на кладенеца - отиди на 179 
- таванът вкъщи - отиди на 180. 

 
 
 
 
 
 
 



179.  
Затварям очи и се опитвам да извикам мястото в съзнанието си. Ходил съм там само 

веднъж, за да помогна на съседа да обере узрелите череши, но се оказва, че спомените 
ми са доста силни - помня много ясно дъното. 

Отварям очи и вече съм там. 
Ставаш все по-добър, казва гласът. Жалко, че няма да можеш да се придвижваш така и в 

Обречените земи. 
Начертавам внимателно пентаграмата върху сухото скално дъно. След това запалвам 

една от свещите, изчаквам я леко да се разтопи и капвам пет капки восък на върховете 
на лъчите на фигурата Върху тях закрепям останалите свещи. 

Много добре, обажда се доволен гласът. Справяш се като квалифициран демонолог. Да 
видим как ще произнесеш заклинанието. 

Вадя листчето от джоба си и преглеждам текста преди да го кажа на глас. За 
нещастие, едва сега откривам, че нещо не е както трябва. Отиди на 181. 

180.  
Толкова е лесно да си представя стария таван и след миг се озовавам там. Всичко е 

потънало в тънък слой прах, значи отдавна никой не се е качвал тук. 
Не мисля, че беше най-добрия избор, Денис, обажда се гласът. Няма смисъл да рискуваш да 

те видят родителите ти. Демонът ще вдигне голям шум и е много вероятно те да го чуят. 
Пресъхналият кладенец е отлично място. Нека да отидем там. 

Трябва да призная, че не бях предвидил вдигания от демона шум. Навеждам виновно 
глава и следвам съвета му Намали оценката си с 1 точка и отиди на 179. 

181.  
Ето какво пише на листчето:  
Ксанто мемор троли  
Пергациум панса лей  
Уно фризинг дон ерего Риго трей........  
Това, което ме смущава в цялата работа, е потискащо дългото многоточие. 

Потискащо, защото дължината му изключва възможността да се е появило случайно, да 
е някаква обикновена правописна грешка. 

Най-лесното е да се допусне, че на мястото на точките трябва да се каже името на 
създанието. Но има и друга вероятност - това да е само част от по-дълго заклинание, 
само част от което да ми върши работа. Може би продавачът нарочно е поставил 
точките, за да се сетя, че има и по-сложно заклинание, ако ми потрябва. Въпросът е 
сложен и отново интуицията ми има думата, по него: 

Изборът е твой! 
- заклинанието е пълно, няма какво да добавям - отиди на 182. 
- трябва да се каже име - отиди на 183. 
 

182.  
Тържествено изричам целия текст, но без ефект. Когато завършвам с „трей“, някакъв 

лек вятър се появява в пентаграмата и изгася две от свещите, но това е всичко. 
Запалвам ги отново. 

Значи все пак трябва да кажа името на демона. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 183. 

183.  
Сега, когато дилемата с многоточието изглежда решена, възниква нов проблем - 

изневяра на паметта. Да пукна, ако мога да се сетя как се казваше онзи проклет демон. 



Започваше с „Мо“, в това съм сигурен. Освен това завършваше на „он“. Постепенно 
някакви бледи, недохранени спомени започват да се размърдват. Буквите бяха седем, 
значи ми остават още три. От тях едната е гласна, по всяка вероятност „а". И какво 
стана? „Мо...а...он“. По дяволите, може би вече ще трябва да си записвам по-важните 
неща на листче! 

Морагон! 
Дали пък не беше Могарон? И това име ми звучи познато. 
Дявол да го вземе, ето че вариантите станаха два. Пак ще трябва да избирам единия 

само по интуиция. 
Изборът е твой, но нямаш право да поглеждаш предишните епизоди, за да се сетиш за 

името на демона! 
- Морагон, като ударението се поставя върху първото „о“ - отиди на 184. 
- Могарон, като ударението се поставя върху „а“-то - отиди на 185. 
- Морагон, като ударението се поставя върху второто „о“ - отиди на 186. 

 
184.  

-  ...Риго трей Морагон - изричам на един дъх аз и 
зачаквам резултата. 

Появява се прозрачен дим, който с тихо съскане се 
плъзга по пода и изчезва в пукнатините по дъното. 
Следва малък взрив и във вътрешността на пен-
таграмата се материализира дребно, космато същество 
със злобни очички и оголени до венците зъби. 

- Какво става тук, по дяволите? - изръмжава 
недоволно то. 

- И аз бих искал да знам - отвръщам му. 
- Ти си луд - обявява съществото. - Защо си играеш 

със заклинанията, щом не ги знаеш? Кого искаше да 
извикаш? 

- Ммм...Морагон - казвам колебливо аз. 
- Къде сложи ударението - на първото „о“ или на 

второто? 
- На първото. 
- Това е то, има двама на име Морагон и непре-

къснато ни бъркат. За Вбъдеще слагай ударението на 
второто и гледай повече да не ме безпокоиш, ако не искаш да почувстваш отмъщението 
на таласъм, вдигнат от следобедната му дрямка. А сега ме освободи да си вървя. 

- Ами аз...ъ-ъ, не знам таковата...ъ-ъъъ заклинанието. 
- Ама че си тъпо момче, просто кажи „освобождавам те“ и всичко ще бъде наред. 
- Освобождавам те! 
- Мерси - язвително подхвърля на изчезване таласъмът. 

Явно има какво още да уча в областта на заклинанията. На първо време трябва да 
променя името. 

Намали оценката си с 1 точка. След това изборът е твой! 
- Могарон - отиди на 185. 
- Морагон, като ударението е върху второто „о“ - отиди на 186. 
 

185.  
- Риго трей Могарон - изричам на един дъх последния ред от заклинанието и 

застивам в очакване на резултата. 



 



Въздухът в пентаграмата неочаквано се превръща в гъст пушек, който бавно се 
разсейва из атмосферата. От него изплува демонът. Той има прасешки уши и остри 
зъби. Носът му е значително крив, сякаш иска да подуши на какво мирише зад лявото 
ухо, а цялата кожа е покрита с циреи. На гърба си бавно размахва две огромни крила, 
завършващи с нокти: 

- Кой си ти? - просъсква властно той. 
Онемял от изненада, че всичко се оказа истина, не 

успявам да му отговоря. 
- Аааргх! - изръмжава демонът, когато вижда затворените върхове на лъчите на 

пентаграмата и горящите по тях свещи. - Пусни ме да изляза, жалко нищожество, пусни 
ме или ще те превърна във факла с моя огън. - Той издишва събрания в дробовете си 
въздух и изхвърля към мен заплашителна огнена струя, която изчезва сякаш в нищото, 
точно на границата на пентаграмата. 

- Виждаш, че си безсилен да направиш каквото и да е - казвам твърдо аз, окуражен 
от безпомощнocmma му. - Ще тe пусна, но npeди това трябва дa ми направиш една 
услуга. 

- Никога - нервно поклаща глаба той. - Не мога да ти правя услуги, докато съм 
затворен. Изтрий някоя черта от пентаграмата, за да мога да изляза и тогава ще 
преговаряме. 

Изборът е твой! 
- няма да го послушаш - отиди на 187. 
- ще изтриеш черта - отиди на 188. 
 
 

186.  
- ...Риго трей Морагон - изричам на един дъх аз и застивам в очакване на резултата. 

Мощен гръм във вътрешността на пентаграмата известява, че нещо става вътре. 
Появява се огромно същество, което поразително напомня на всичките ми детски 
кошмари взети заедно. 

Има слузеста, осеяна с безброй пъпки и циреи кожа. Ноктите на двата му крака са 
дебели и къси, а тези на ръцете - издължени до невероятност, тънки и остри. Очите му 
се въртят бясно в орбитите си. Чудовището охотно показва двата си реда остри зъби, 
между които и четири невероятно дълги. Езикът му е изплезен, а от устата капе гадна 
слюнка. 

- Гргхгр! - изръмжава злобно то. - Гргх! 
Очевидно е, че си сбъркал името, обажда се гласът. - Бързо отпрати това създание там, 

откъдето си го извлякъл, и опитай пак. 
- Освобождавам те - казвам на чудовището, Вдигнал гордо двете си ръце напред и 

изпънал пръсти, както мисля, че би застанал всеки истински магьосник на мое място. - 
Върви в ада! 

Зловещото създание се стапя във въздуха и изчезва безследно. За да не го извикам 
отново, явно трябва да променя нещо в името. 

Намали оценката си с 1 точка. След това изборът о твой! 
- Морагон, като ударението е на първото „о“ - отиди на 184. 
- Могарон, като ударението е върху „а“-то - отиди на 185. 
 

 
 
 
 



187.  
- Да не съм луд! - възкликвам аз. - Ако веднъж тe пусна на свобода, по-добре 

направо да лягам в ковчега. Много добре знам какво иска един демон oт живота - 
повече кървища, но няма да съм аз този, който ще освободи грозната ти мощ. 

- Добре, нека преговаряме така - омеква демонът. - Защо ме извика? 
- Искам да ме преведеш през Огнената врата. 
- О, това ли било. Но аз не мога да го направя. Демонът, който пази ключа за нея, 

има същото име като моето, но ударението пада върху второто „о“, а не е върху „а“-то. 
Често се случва да ни бъркат. Хайде, освободи ме и повикай него, нали аз не ти 
трябвам. 

- Не ми трябваш, ако казваш истината. 
- Честен кръст, кълна се в дявола - казва той, правейки смешни движения с 

крайниците си. 
- Вие, демоните, сте майстори във фалшивите клетви - казвам. - Откъде да знам, че 

не ме лъжеш? 
- Попитай сърцето си, човече. Нека то отреди каква да бъде съдбата ми. 

Ето, че пак се стигна дотам, да използвам интуицията си. 
Изборът е твой! 
- ще го пуснеш и ще извикаш Могарон с ударение на второто „о“ - отиди на 189. 
- ще му се изсмееш - отиди на 190. 
 

188.  
Бързо се навеждам и изтривам една малка част от черта. 
НЕЕЕЕ! гръмва гласът в мозъка ми, но вече е твърде късно. 
Една тежка лапа се пресяга и ме сграбчва за врата. Гадна лига капва на лявата ми 

буза и започва да  се стича надолу като пълзяща змия. Усещането e толкова ужасно, 
че повръщам. 
Острите зъби се забиват в тялото ми малко над  плешката и с рязко движение си откъсват 
парче месо. Изревавам от болка. 

Двете крила на демона впиват ноктите си в главата ми и това е всичко за мен в този 
живот. 

Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 2 точки и се върни на 185, за да 
продължиш четенето. 

189.  
- ...Риго трей Могарон - изричам, за кой ли път, аз, като този път слагам ударението 

върху второто „о“. Нищо не става. 
- Това е, защото първо трябва да ме освободиш. 

Премислям още веднъж решението си, когато гласът не издържа и се намесва. 
Не бъди глупав, това е само трик, за да избяга. Някой път пак ще се върне, но ще си доведе 

и приятели и даже могат да си устроят пир с теб, защото много обичат човешкото месо, 
особено ако е тръгнало да гангренясва. 

Това променя мнението ми. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 190. 

190.  
- Нека да не се лъжем, подъл демоне - предлагам аз. - И двамата отлично знаем, че 

ти си този, който ми трябва, въпросът е да се договорим. 



Той изсъсква злобно и протяга нокти към мен. Когато ръцете му излизат от 
пентаграмата, Могарон изведнъж потръпва, сякаш ударен от електрически ток, след 
това се свива обратно в затвора си. 

- Виждаш, че си в капан - усмихвам му се. - Кажи цената, която искаш, за да ме 
преведеш през Огнената врата. 

- Ти, жалко човече, никога няма да имаш силата да диктуваш условията си на демон 
- избухва гневно той. - Би могъл да чакаш още сто, още хиляда години, но аз няма да 
вляза в договор с теб. 

Разговорът продължава в този дух още десетина минути и ми става безпощадно ясно, 
че трябва да заплаша упорития демон, ако не искам да прекарам живота си в преговори 
с него. 

С какво ще заплашиш демона? Изборът е твой! 
- с продължителен затвор - отиди на 191. 
- с Рижия - отиди на 192. 
 

191.  
- Добре, аз мога да чакам дълго - казвам му. - Мога да чакам полвин век, дори цяло 

столетие, но какво ще стане с положението ти сред демоните, ако отсъстваш толкова 
време от тяхното общество? Намираш се на дъното на пресъхнал кладенец, така че едва 
ли някой ще те открие в близко време, имам предвид в следващите няколкостотин 
години. Ще си гниеш тук затворен, далеч от приятели и врагове, а аз ще идвам да те 
наглеждам през десетина години и да подновявам заклинанието. А когато остарея, ще 
предам тази грижа на децата и внуците си, за да не можеш да се измъкнеш никога... 

- Стига! - прекъсва ме той. - Стига, гадно, смърдящо псе! Добре, ще те преведа през 
Огнената врата, щом искаш това. Но не мога да го направя веднага. Ще трябва да ми 
донесеш ключа, който се намира в моя подземен дворец. 

Довери се на интуицията си. Вярваш ли му, че трябва специален ключ? 
- да - отиди на 193. 
- не - отиди на 194. 
 
 
 

192.  
Да не си посмял. спира ме гласът. Ако разбере, че притежаваш този меч, ще познае в теб 

Спасителя на света на хората и никога няма да те пусне в Обречените земи. Нека мисли, че си 
неподготвен за такова пътешествие, и че пускайки те през вратата, само ускорява смъртта 
ти. Изобщо, избягвай да заплашваш с Рижия когото и да било. защото най-голямото ти 
предимство в тази мисия ще бъде изненадата - Злото няма да те очаква, нито ще знае, че си 
толкова добре въоръжен. Разбира се. ще дойде момент, когато ще трябва да разкриеш 
мощта си, но нека не бъде прекалено рано, за да не дадеш Време противникът да се подготви 
за среща с теб. 

Ръката ми бавно пуска дръжката на меча. Поглеждам Могарон и пускам в ход най-
подлата си усмивка. 

Намали оценката си с 1 точка и отиди на 191. 

193.  
Не бъди наивен, прошепва ми гласът, нима мислиш, че това е обикновена врата? Тя се 

отваря със заклинание, а не с обикновен ключ, но нищо не пречи да отскочиш до двореца на 
Могарон, може би там ще откриеш нещо полезно за похода ти в Обречените земи. И запомни - 
никога, при никакви обстоятелства не се доверявай на демон, защото това ще бъде 
последната глупост в живота ти. 



Кимвам виновно и забивам втренчен поглед в Могарон. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 195. 

194.  
Думите на Могарон ме изпълват със задоволство. Наистина ли мисли, че му вярвам? 

Ясно е като бял ден, че Огнената врата се отваря не с ключ, а със заклинание, което 
само демон като него може да произнесе. 

Но, от друга страна, полезно е да се разходя до подземния му дворец , може би там 
ще открия нещо, което ще ми е от полза за похода в Обречените земи. 

Забивам втренчения си и предизвикателен поглед в Могарон. 
Отиди на 195. 

195.  
- Добре - казвам му, - ще се размърдам до твоя дворец, но не за ключа, не си мисли, 

че можеш да ме измамиш толкова лесно. Много добре знам, че вратата не се отваря с 
ключ, трябва й заклинание. Ще опитам оръжието си срещу твоите слуги-зомбита, а 
после ще се върна да си довършим разговора. 

Искам да отида в двореца на Могарон, помислям си и след миг съм вече пред входната 
му врата. 

Отиди на 196. 
 

196.  
Преддверието е толкова тъмно, че с мъка виждам собствената си ръка, дори да я 

доближа много близо до очите си. Всъщност, първо усещам материалното и 
присъствие, а после различавам контурите й. 

В този непрогледен мрак вратата се откроява, защото е наситено тъмна, толкова 
тъмна, че да изпъква при липсата на светлина. Приближавам се внимателно до нея и я 
опипвам бавно. 

Няма дръжка нито някакви други издатини. Здрава, тежка дървена врата, безспорно 
защитена със силна черна магия. Трябва или да почукам, като възпитан човек или да се 
опитам да я разбия с Рижия. 

Изборът е твой! 
- с Рижия - отиди на 197. 
- почукваш възпитано - отиди на 198. 
 

197.  
Изкарвам меча от ножницата и червеното му острие блесва в мрака, ярко като 

слънцето. Без излишно забавяне стоварвам Рижия върху вратата Разнася се дълбок 
тътен, сякаш ударът отеква в самите земни недра. Пробягват искри, които изчезват във 
въздуха с пукот. Вратата сякаш отстъпва леко назад, като се огъва под силата на моя 
меч. 

Вторият ми удар прави малка пукнатина. Още веднъж, и още веднъж...вратата се 
разцепва. С последен мощен удар разчиствам пътя си и пристъпвам във владението на 
Могарон. 

Ще прибереш ли меча или ще го държиш в десницата си? Изборът е твой! 
- прибираш го - отиди на 199. 
- държиш го - отиди на 200. 
 

198.  
Стоварвам няколко пъти юмрука си по вратата. Ударите отекват глухо и зловещо в 

мрачното подземие. 



Нещо ме стисва за рамото, мека ръка с твърди и остри нокти, които се забиват в 
кожата ми и бързо достигат костта. 

Изкрещявам от болка. 
Няколко други ръце докопват тялото ми от различни места. В мрака се разнасят 

мляскащи звуци. Някой тътри краката си по пода със скоростта на костенурка. 
Ноктите раздират тялото ми, човъркат в него и откъсват цели парчета месо. Вече 

нямам сили да крещя. 
Две очи проблясват срешу моите, чувам силно ръмжене и воня на мърша, разтваря се 

челюст. Зъбите проблясват леко в мрака, стрелват се към мен и се забиват в гърлото ми. 
Всичко свършва. 
Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 196, за да 

направиш нов избор. 

199.  
Поставям меча отново в ножницата, няма нужда да афиширам така открито силата си 

пред зомбитата. 
Мракът образува плътна стена около мен. Напредвам бавно в тъмния коридор. 
Зад мен се чува тихо, злобно ръмжене. Докато се обърна, две костеливи ръце се 

впиват в гърлото ми и го стисват със страшна сила. Острите им нокти раздират кожата 
ми и кръвта руква като фонтан. 

Веднага схващам положението - зомбитата са ме дебнали, а аз съм ги улеснил 
значително с прибирането на меча. 

Две ръце се забиват в гърдите ми и със силен замах достигат чак до таза, разпаряйки 
вътрешностите ми. 

Всичко свършва. 
Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 197, за да 

направиш нов избор. 

200.  
Зад вратата се простира дълъг коридор без разклонения. Тръгвам по него с изваден 

меч. Зад мен се чува тихо ръмжене. Обръщам се светкавично и в същото време 
отскачам назад. Дълга и костелива ръка, завършваща с остри като бръснач нокти 
раздира въздуха на мястото, където бях преди секунда. 

За миг оглеждам нападателя. Жалка пародия на човешко същество с висящи 
отвсякъде меса и съсирена кръв. Погледът му е злобен и луд, а ноктите - търсещи 
чужда плът. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С мощен замах на меча отрязвам главата на нападателя и тялото му рухва на пода. 
Сякаш изпод земята изскачат още десетина зомбита и се нахвърлят срещу мен. 

Опирам гръб до стената и развъртам Рижия. Той свисти между тях, сеейки смърт, 
острието му почервенява от кръвта на враговете. Някаква ръка се протяга от мелето 
към мен. Рижия я посреща с точен удар и я отделя от тялото й. После на пътя му попада 
нечия глава. С премерен удар мечът ми я търкулва на пода. За няколко минути от на-
падателите остават само купчина разложени и окървавени части от човешкото тяло. 

Продължавам по коридора. В края му има две врати. 
- Добре дошъл, страннико, който и да си - разнася се глас. - В една от тези врати се 

крие собствената ти смърт, а другата ще ти донесе най-ценното нещо за един Войн - 
ризницата на Главополк. Ти не си Могарон, нали? 

Последният въпрос леко ме изненадва. 
- Не, не съм - отговарям. 
- Личи си. Той никога не събра смелост да отвори някоя от дВете Врати,за да Види 

какбо му е приготвила съдбата. Ти ще го направиш ли? 
Да, ще го направиш, обажда се за пръв път от много време гласът. Ето че имаше полза 

от идването ти тук. Ризницата на прочутия древен войн Главополк му е била подарена от 
великия бял магьосник Григ и притежава ценното свойство да предпазва притежателя си от 
тежки удари. Трябва да я имаш. 

Но зад една от вратите дебне смъртта. 
Рискувай! Трябва да го направиш. 
Мразя да прибягвам до интуицията си, но май се налага. 
Коя врата ще отвориш? 
- лявата - отиди на 201. 
- дясната - отиди на 202. 
 

201.  
Бутвам лявата врата и влизам в малка стая с голи 

стени. Мракът е непрогледен. 
Появява се бледо сияние и към мен се понася странен 

предмет, който лети във въздуха. Погледът ми не открива 
нещо, което да го държи. 

- Ти заслужи ризницата на Главополк - казва 
странният невидим глас. 

- Протягам ръка и вземам ценното снаряжение, 
събличам якето си и слагам ризницата върху ризата, 
после закопчавам якето върху нея. Няма нужда Могарон 
да знае, че притежавам сила. 

Продължавам да обикалям двореца, но повече не 
срещам зомби, може би съм ги избил до един. Най-сетне 
откривам личните покои на Могарон и спирам пред вратата към тях. 

Дали вътре има нещо полезно за мисията ми? Със сигурност много злато и 
скъпоценни камъни, да, но те не са ми нужни. А има опасност подлецът да е заложил 
някоя клопка. 

Изборът е твой! 
- влизаш - отиди на 203. 
- връщаш се на дъното на пресъхналия кладенец - отиди на 204. 
 
 



202.  
Бутвам дясната врата и изваждам меча, за да посрещна евентуална опасност. 
Разнася се шум от пляскащи криле и навън изхвърча цяло ято прилепи. Слепите 

мишки ме блъсват като вълна. 
Нещо едро се промъква в краката ми и ме събаря. Стотици малки крачета хукват по 

тялото ми, през лицето, устата, носа и очите. Стотици малки, злобни устички цвърчат 
уплашено. Плъхове! 

После всичко спира изведнъж и над мен се надвесва мощна фигура с едри рамене, 
космата козина и зловещо проблясващи в мрака зъби. Чудовището надава силен рев и 
се отпуска върху мен с цялата си тежест. 

- Избра смъртта - чувам странния невидим глас. 
Сбогом, Денис, тъжно прошепва гласът в главата ми. 
Всичко свършва. 
Това е гаден край на историята. Намали оценката си с 1 точка и се върни на 200, за да 

направиш нов избор. 

203.  
Най-сетне събирам кураж и с един удар на меча си проправям път към покоите на 

Могарон. А там ме очаква огромно съкровище. 
Има скъпоценни камъни, на които би завидяло дори най-работливото джудже, 

безброй сандъци, пълни със злато и перли, изкусно изработени доспехи и оръжия, дори 
няколко статуи на древни герои, направени изцяло от злато. 

За съжаление, нито едно от тези неща не ми е нужно. Дълго търся нещо по-
интересно, но накрая съм принуден да се примиря. 

Време е да се върна при Могарон. 
Отиди на 204. 

204.  
Затворникът наблюдава завръщането ми с нескрита злоба. 
- Ето ме и мен - усмихвам му се аз. - Надяваше се да ме убият нескопосаните ти 

слуги, нали, подли демоне? Искаше ти се моята смърт да развали магията и да бъдеш 
отново свободен. 

Погледът ми минава по пода и намира това, което търси - канапът, пристягал кръста 
на светец. Ловко правя примка от него и я хвърлям върху главата на демона. След това 
я дъпвам силно, като професионален каубой, и я стягам около врата му. 

- Това е, за да не си помислиш, че можеш да ми избягаш - казвам му. 
Досегът до връвта на светеца явно е изплашил Могарон и той втренчено гледа меча 

ми. 
- С този меч ли ще тръгнеш за Обречените земи? - пита невинно той. 
- Да, защо? 
- Сигурно притежава неподозирана сила, макар и да изглежда невзрачен. Откъде го 

имаш? 
Внимавай, Денис, предупреждава ме гласът. Могарон вече подозира, че ти си Спасителят. 

Ако се увери в това, никога няма да ти отвори вратата. 
- Намерих го в ковчега на един вампир, когото убих. 
- О, така ли - въздъхва облекчено демонът. - А сега нека се договорим - ще те 

преведа през вратата и след това ще ме освободиш да си вървя по пътя. 
- Точно така - казвам му със самообладанието на професионален лъжец. - Свърши 

си добре своята работа и ще те пусна. 
- А как ще стигнем до Огнената врата? Аз мога да те отведа там с помощта на магия 

- предлага Могарон. 



Аз също мога да го отведа с помощта на новата си способност, но дали трябва да я 
разкривам пред него? 

Изборът е твой! 
- с твоята магия - отиди на 205. 
- с неговата магия - отиди на 206. 
 

205.  
- Няма нужда, демоне-- казвам аз. - Не мислиш ли, че трябва да съм много глупав, 

за да се оставя във властта на твоята магия? 
Могарон се озъбва злобно, но не казва нищо. Поведението му ме уверява, че 

наистина е мислел да ме убие. 
- А сега е време да тръгваме. Ще видиш, че и аз притежавам мощ, не по-малка от 

твоята. 
Изтривам една от чертите на пентаграмата и го освобождавам от нея. След това 

затварям очи, представям си Огнената врата и стисвам здраво връвта, с която държа 
демона. 

Отиди на 207. 

206.  
Глynocmu, отрязва ме гласът. Ако не се намирахме на дъното на кладенеца, щях да 

помисля, че си слънчасал. Защо ти трябва да криеш способността си да се придвижваш с 
помощта на мисълта? Нали ти казах, че ще можеш да я използваш само в този свят. Това е 
моментът да демонстрираш сила. Могарон ще сметне, че се надяваш прекалено много на тази 
магия и не знаеш, че тя не действа в Обречените земи. 

- Ще трябва ли да използвам магията си? - пита най-невинно Могарон. 
Намали оценката си с 1 точка и отиди на 205. 

207.  
- Видя ли? - обръщам се триумфално към демона. - Тази магия ще ми донесе 

победата в Обречените земи. 
Могарон се усмихва недоверчиво, май съм успял да го заблудя. 
- И смяташ, че това ще ти бъде достатъчно, за да се справиш с моя Властелин? 
- Без проблеми - въодушевено отвръщам аз. - Помисли само, как биха могли да ме 

заловят, щом мога за секунди да изминавам хиляди километри? Непрекъснато ще бъда 
крачка напред, ударите ми ще бъдат изненадващи, войните на Злото ще се объркат и 
разбягат като пилци. 

- Добре, добре - прекъсва ме насмешливо той. - Да свършваме. Хюистри мониум 
панти дори! Каах! 

В огнената стихия се появява пролука и демонът ми я посочва с подканващо 
движение. 

Време е да се сбогуваме, Денис, казва развълнувано гласът. От тук нататък ще можеш 
да разчиташ само на собствените си сили. Но мисля, че те подготвих добре за тежката ти 
задача - имаш най-доброто оръжие и вълшебна ризница, освен това и магическа муска. Остава 
само още един талисман, с който не си се сдобил, Спомни си предсказанието. И помни - трябва 
да убиеш Властелина на Демоните. Ако се задоволиш само с това, да върнеш Мери в света на 
хората, ще повлечеш след себе си милиони слуги на Злото и тогава няма да можеш да спреш 
техния устрем. 

Един последен въпрос - какво си ти? 
Аз съм тази, която бди над такива като теб и Мери, Денис. В различните религии 

имам различно име. но това не е важно - хората ме наричат Любов, една от най-
силните богини на Доброто. 



Ще бдиш ли над нас, когато се върнем? 
Ще ви чакам, Денис. Двамата! А ето и последният ми дар - когато пристигнеш в 

Обречените земи, подхвърли високо Рижия и копай на мястото, където се забие в 
земята. Сбогом! 

- Хей, какво се унесе? - побутва ме демонът. - Нали толкова напираше да влезеш. 
Дръпвам въжето и двамата влизаме в пролуката. Вихърът ни понася, всичко се 

завърта и трябва да затворя очи, за да не ми прилошее. Демонът започва да вие. 
Отиди на 208. 

 
208.  

Вихърът ни пуска изведнъж и двамата увисваме на 
няколко метра във въздуха. От изненада изпускам 
връвта. В следващия момент телата ни се удрят в зе-
мята. Могарон не си губи времето. Ловките му пръсти 
разхлабват примката и той с погнуса хвърля въжето 
далеч от себе си. 

- Сега ще се разправя с теб, жалко човече - 
просъсква демонът и се извисява над мен, протягайки 
хищните си ръце. 

Бързо ставам на крака и изваждам Рижия. Могарон 
застива на място. 

- Изненада! - ухилвам се аз и замахвам с меча към ръцете му. Рубиненото острие ги 
отрязва, опърляйки късата козина на демона. 

Могарон изпищява уплашено и опитва да се спаси с бягство. Рижия трепва в ръката 
ми и сам я насочва. Острието му се забива в гърба на демона и разсича тялото му. Двете 
половини избухват в пламъци. Злото не обича да вижда труповете на своите слуги. 

Когато огънят затихва, на земята остават само няколко малки костички. Навеждам се 
да ги разгледам и с изненада установявам, че това са зъбите на Могарон. 

„Ще носи на гърдите си магическа муска и огърлица от демонови зъби... спомням си част 
от предсказанието. В следващия половин час се занимавам с нанизването на зъбите на 
връвта, пристягала някога дрехите на незнаен светец. Най-сетне съм готов. Слагам я на 
врата си и оглеждам околността. Значи това били Обречените земи. Е, да видим дали 
наистина са толкова страшни! 
Отиди на епизод 1 от „Обречените земи“. 

 

 

 

 

 



 



1.  
Равнината се простира докъдето ми виждат очите. Земята е сива и напукана, 

безплодна. Повеите на вятъра си играят с големи облаци прах, като ги издигат на 
височина няколко човешки ръста, понасят ги вихрено във въздуха и после ги разстилат 
върху сухата почва. Оловносивото небе допълва тягостния пейзаж. 

Откривам, че в Обречените земи няма слънце, а само слаба светлина, която се 
промъква през надвисналите над главата ми буреносни облаци. От време на време 
просветват мощни светкавици. 

Хващам дръжката на Рижия и го изтеглям от ножницата. Огненото острие запламтява 
на мрачния фон. Силата на меча изпълва цялото ми тяло. Чувствам страшното оръжие 
като продължение на ръката си, дотолкова ми приляга. 

Леко го подхвърлям нагоре. Рижия се завърта няколко пъти във въздуха, после се 
забива в сивата пръст. Поставям го отново в ножницата и започвам да ровя земята с 
ръце. Работата е тежка и върховете на пръстите ми се покриват с малки, но болезнени 
ранички. Налагам си да не им обръщам внимание и продължавам да копая, дълбоко, все 
по-дълбоко. Почвата става камениста и изранените ми ръце все по-трудно си проправят 
път надолу. Сериозно се замислям дали да не се откажа. 

С усилие на волята продължавам. Напредвам бавно, сантиметър по сантиметър. Най-
сетне пръстите ми докосват нещо твърдо, опипват го с трескава надежда и откриват 
повод за радост - не е камък! Трескаво го освобождавам от прегръдката на земята и го 
изваждам на бял свят. 

Находката ми представлява малка дървена ракла. Отварям я нетърпеливо. Вътре има 
две шишенца с етикети, на които с красив почерк е написано „Еликсир на живота“. 
Прибирам скъпоценната течност във вътрешния джоб на дънковото си яке. Може да ми 
потрябва, ако Властелинът е убил Мери или успее да ме нарани. 

Не се колебая дълго накъде да поема. Равнината е еднаква във всички посоки, затова 
се доверявам на интуицията си. 

Вървя бавно, защото зрението ми е затруднено от мрака. Готов съм да посрещна 
всяка опасност, ръката ми винаги е на дръжката на меча. 

След време светлината започва да намалява - явно в Обречените земи настъпва нощ. 
Междувременно забелязвам някаква тънка черна ивица на хоризонта и се запътвам към 
нея. 

Набелязаната от мен цел се оказва гора. Докато стигна до нея. мракът се сгъстява и 
вече е трудно да виждам дори на метър пред себе си. Изваждам Рижия и на неговата 
светлина оглеждам дърветата. До едно са мъртви, с тънки сухи клони и напукана кора. 
Едва тогава си спомням, че през целия ден не съм видял нито едно растение, само суха 
и безплодна земя. Сигурно защото злото не обича зеленината, волята за живот, 
излъчвана от нея. 

Но мъртвата гора е нещо съвсем различно. Тя навява скръб и страх. Прилича на 
последна спирка, място, от което няма връщане. 

Вятърът се усилва и става студено, затова решавам да пренощувам в гората, въпреки 
заплахата, която излъчват мъртъвците й. Скривам се на завет в издадените над земята 
корени на огромно дърво и се приготвям за сън. 

Вятърът подема грозната си песен. Дърветата се огъват под напора му, клоните се 
търкат едни в други и гората се изпълва със странни звуци. Не знам дали това наистина 
са гласове или всичко е рожба на превъзбудената ми фантазия. 

- СМЪРТ! - вие вятърът. - СМЪРТ ЗА НАТРАПНИКА! 
- КРЪВ! - пригласят му дърветата. - ЖАДНИ СМЕ ЗА КРЪВТА МУ! 

Някъде от далечината долита протяжен вой. Над главата си чувам тропот на копита. 
Дружина черни конници препускат по небето. Тънките им пелерини се веят подобно на 



призрачни паяжини, а от ноздрите на животните им излиза огън. Увлечени в своя бяг, 
тe скоро изчезват от погледа ми 

Воят престава, вятърът се укротява, от конни ците остава само тревожен спомен. 
Гората утихва и липсата на какъвто и да било шум започва ди ме плаши. Надушвам 
буря. 

Изтеглям Рижия от ножницата и погалвам блее тящото му острие. Някакьв вьтрешен 
глас ми подсказва, че скоро ще настъпи часът да се доверя на това оръжие и да изпитам 
силата му. 

Шум от счупване на клонче ме кара да скоча на крака и да се обърна по посока на 
звука. Няма съмнение, някой се промъква към мен, но непредпазливостта му го издаде. 

Чувам приглушено ръмжене, което прераства в животински вой. От няколко места 
невидими същества подемат вълчата песен. Въртя се на всички страни, търсейки врага, 
а от него няма и помен Чувствам се като бясно куче. Ръката ми се впива болезнено в 
дръжката на Рижия. 

Съглеждам врага си. Малко, топчесто и космато същество. Острите му зъби блестят 
зловещо в тъмнината. Сега разбирам с кого си имам работа - таласъми! 

Те сякаш изникват изпод земята. Докато се усетя, наоколо вече гъмжи от тях. Колко 
ли са? Десет, сто, хиляда? Какво значение има? 

Нападат ме едновременно. Развъртам меча и с един замах посичам петима врагове. 
Тъмна течност бликва от раните им. те се строполяват безжизнени. Но на тяхно място 
идват други и битката продължава. 

Облягам се на дънера на голямо дърво, за да запазя гърба си от подли удари, 
разтварям крака, заемайки стабилна поза, и започвам да сея смърт сред нападателите. 
Скоро купчините трупове около мен нарастват значително, но дори това не спира 
таласъмите. 

Колко ли продължава тази битка? Нямам представа. Струва ми се. че е започнала 
преди цяла вечност. Мускулите ми се изморяват, започвам да въртя меча по-тромаво и 
това окуражава враговете. Всеки момент някой от тях ще се промъкне през огнената 
стена, която изграждам с острието на меча си и тогава таласъмите ще пируват с тялото 
ми. Сцената, появила се във въображението ми, ме кара да продължа боя с дива ярост. 
Газя до колене в кръвта на враговете и се опиянявам от шума при плискането й. 

И тогава дочувам онзи тропот в небето. Отначало е тих и едва доловим, но бързо се 
усилва. Устремилите се в атака ноктести лапи застиват във въздуха, злобните очички 
поглеждат към небето и в тях прочитам страх.. В далечината се появяват тъмни сенки - 
конниците! 

Таласъмите надават уплашени писъци и се разбягват на всички страни. Това е 
положителният ефект от появата на конниците-сенки. Лошото е, че сега ме очаква 
среща с нов, далеч по-силен враг. Защото няма съмнение, че призрачните същества 
идват към мен. 

Те идват за мен. 
Скоро тайнствените конници се приближават достатъчно, за да мога да ги огледам. 

Високи и здрави същества с черни, метални доспехи и тежки мечове. Поглеждам под 
шлема на техния водач и - о, ужас! - там чернее страшна празнота, в която се открояват 
две тъмни бездни, заместващи очите му. 

Предводителят им спира коня си на няколко метра от мен и го изправя на задни 
крака. От ноздрите си животното изхвърля две силни струи огън. 

- Това е той - посочва ме съществото. - Убийте го! 
Двама ме атакуват. Отбивам удара на единия, гмуркам се напред и надолу под меча 

на другия, озовавам се зад незащитения му гръб и с ловко движение стоварвам Рижия 
върху него. 



 



На мястото на раната избухват ярки пламъци, които поглъщат конника и го 
превръщат в купчина пепел, която вятърът разпръсва. Заедно с него в пламъците 
изчезва и животното. 

Другият продължава атаката си. Има леко предимство, защото се бие от седлото си. 
Сега копитата на коня му са стъпили на земята и нищо не подсказва, че допреди малко 
двамата са се носили във въздуха. Изглеждат ми материални, уязвими. За тази 
увереност ми помага и смъртта на първия противник. 

Отбивам поредната атака и с бързо движение хващам китката му. След това се 
засилвам и с ловък скок се озовавам на седлото зад него. Той се опитва да се извие така, 
че да ме прободе с меча си, но Рижия го изпреварва и навлиза между ребрата му. Онзи 
надава изпълнен с болка вик и враговете ми остават с един по-малко. 

Бързо отскачам от коня и тъкмо навреме, защото само миг по-късно и този противник 
изчезва в стихията на огъня. 

Останалите се нахвърлят вкупом върху мен. Броят им надхвърля една дузина и това 
почти предрешава изхода на битката. Остава ми само едно - скъпо да продам живота си. 

Не гледам да запазя себе си, а да убия колкото мога повече от тези зловещи създания. 
Още с първите няколко удара изпепелявам двама от тях. После ми се отдава 
възможност да сразя трети, но в същото време вражи меч се устремява към тялото ми. 
Обезумял, избирам смъртта й стоварвам Рижия върху поредния си враг. Мечът на 
другия минава през якето ми. Очаквам всеки миг да ме прониже и с това да сложи край 
на авантюрата ми. Вместо това се чува звън от удар на метал в метал, усещам тъп удар 
в областта на ребрата и това е всичко. Конникът ме гледа невярващо. Без да губя време 
го пробождам в мястото, където би трябвало да се крие сърцето му. 

Едва сега разбирам на какво дължа спасението си - ризницата на Главополк! 
Мечовете на конниците нямат сила да проникнат през трофея, взет от двореца на 
демона Могарон. Въодушевен от неочакваното си предимство, сега аз нападам 
враговете. 

Скоро от дружината остава само пепел, а предводителят им лежи на земята 
обезоръжен. Острието на Рижия притиска гърлото му. 

- Кажи, кой ви изпрати срещу мен? - питам го.- Кажи или ще те пробода! 
- Не се страхувам от смъртта - просъсква той. - Така или иначе, ти ще ме убиеш. Но 

ще ти кажа името на господаря си, защото то не е тайна за никого. Изпраща ме 
Властелинът на демоните. 

Така и предполагах. Трябва да е много могъщ този Властелин, щом конниците са 
готови безпрекословно да изпълняват заповедите му. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Ще ти кажа и още нещо преди да ме убиеш - продължава конникът. - Твоето 

момиче е при него и скоро смъртта ще дойде да я прибере. Но ти не бива да скърбиш, 
защото това ще бъде избавление за нея след всичко, което ще преживее, когато 
Властелинът те залови. Той се готви да я изтезава бавно и мъчително пред теб и ще го 
направи. Вълшебната ризница те предпази от мечовете ни, но нищо не ще може да те 
спаси от гнева на Властелина, защото той притежава силата на Злото. 

След тези думи конникът рязко се повдига нагоре и се набучва на меча ми. Тиха, 
предсмъртна въздишка и още един слуга на злото избухва в пламъци. 

Сега, когато конниците ги няма, би трябвало да очаквам ново нападение от страна на 
таласъмите, но те явно са стреснати от силата ми и не посмяват да ме нападнат. 
Страхът им е добре дошъл за мен, защото съм изтощен до смърт и едва ли ще мога да 
събера сили за нова битка. 

След преживяното нямам желание за сън. Затова бързо напускам горичката. Вървя 
натам, откъдето дойдоха конниците. Първият път, когато ги видях, те препускаха 
бясно, явно за да получат заповеди от Властелина. И си помислих, ако в Обречените 
земи логиката има някакво значение, леговището на моя враг се намира именно в тази 
посока. 

Нападението на конниците-сенки ясно показа, че тъмните сили знаят за пристигането 
ми. Тогава няма смисъл да се крия. Ето защо вместо да вървя в тъмнина, изваждам 
Рижия и мекият червен блясък на рубиненото острие осветява пътя ми. 

Отиди на 4. 

2.  
Интересно е да се наблюдава светлината в Обречените земи. В света на хората 

именно положението на слънцето определя посоките. Тук оскъдната светлина се 
промъква мъчително през облаците и не мога да определяоткъде идва. Ето защо за мен 
няма изток и запад, няма посоки. 

Времето е също нещо, за което знам, че съществува, но не му обръщам внимание. В 
сивото еднообразие на тези земи един час е равен на един ден. Всяка секунда прилича 
на следващата, какъв е тогава смисълът да следиш хода на времето? 

Вървя през облаци прах, които карат очите ми да сълзят, гърлото ми пресъхва, 
устните ми се напукват, а през ума ми минават мрачни мисли. Неудобните въпроси се 
редят един след друг. 

Накъде вървя? И защо ли? Дали не се въртя в кръг? Как бих могъл да открия къде 
Властелинът на демоните е скрил Мери? Ще я намеря ли жива? Имам ли сила да победя 
страшния враг? 

Мъчи ме жажда и глад. Откакто съм тук не съм видял извор и живинка. Дали не 
трябваше да ям месото на таласъмите и да пия кръвта им? Нелепа възможност, но може 
би тъкмо в нея се криеше спасението ми. Сега е късно да съжалявам, гората е мъртвите 
дървета е далеч зад мен и не изпитвам желание да се върна обратно там. 

Вода! Искам вода. Давам година от живота си за капчица вода, с която да навлажня 
устните си, после да я поема с език и да я пусна да се търкаля по гърлото ми, усещайки 
приятната й мокрота с цялото си тяло. Какъв екстаз! 

Храна! Искам храна. Давам година от живота си за възможността да почувствам месо 
между зъбите си, да усетя как смленият залък се спуска по хранопровода и машинката в 
стомаха заработва. После погълнатото се преобразува в сила, която изпълва мускулите 
ми. Храната дава сила Трябва да бъда силен, когато се изправя срещу Властелина. 
Искам храна! 

Бавно полудявам. Усещам го, но съм безсилен. Вода. Храна. Вода... храна... вода... 
храна... водахрана.. водахранаводахранаводахрана... 



Силен трясък ме изважда от унеса. Тръсвам глава и поглеждам в посока на шума. 
Гъста мъгла, която постепенно се разсейва. Протягам Рижия напред и осветявам едро 

тяло, загърнато в черна пелерина. 
- Прибери меча - прогърмява гласът на съществото 

Мисълта бяга от мен, действам инстинктивно. Устремявам се напред и стоварвам 
Рижия върху тайнствения непознат. 

Очаквам да усетя съпротивлението на тялото му, когато острието влезе в допир с 
него, но вместо това политам напред, повлечен от силата на удара. Нима пропуснах 
целта? Не, виждам, че не е така. Рижия е минал през тялото без да успее да го нарани. 
Срещу мен стои призрак! 

- Прибери меча! - повтаря съществото и този път не посмявам да не се подчиня на 
заповедта му. - Така е добре - кимва доволно то. - А сега трябва да сключим сделка. Ти 
търсиш Властелина на демоните, но не знаеш как да стигнеш до двореца му. Би могъл 
да се луташ цял живот из тези земи без да стигнеш до целта си, ако аз не ти покажа 
пътя. 

- Какво искаш в замяна? 
- Сребърният медальон, който виси на врата ти. 
Инстинктивно стисвам медальона с ръка. В отговор на моя жест съществото се 

изсмива злобно. 
- За какво ти е тази дрънкулка? - просъсква то. - Нима мислиш, че тя ще уплаши 

Властелина? Не си въобразявай, среброто е безвредно за него, също както и ризницата, 
която носиш под дрехите си. 

- Тогава с какво е толкова ценен този медальон, че искаш да го притежаваш? 
- Сам по себе си, той представлява за мен не ценност, а неприятност. Мразя 

среброто и не мога да търпя присъствието на този метал в Обречените земи. Трябва да 
го унищожа. Ето защо искам да ми го дадеш. Съгласен ли си? 

Какво друго ми остава? Истина е, че вървя без посока и по пътя ми няма ориентири 
Дори да се въртя в кръг. как бих могъл да забележа това? 

- Можеш да ме излъжеш? 
- Не ме предизвиквай - кресва съществото. - Никой не се съмнява в думите ми. Аз 

съм не по-малко могъщ от Властелина на демоните и притежавам достатъчно сила, за 
да изпълня обещанието си. 

- Добре тогава - примирявам се аз. 
Свалям бавно сребърния медальон и го хвърлям в краката на съществото. То се 

навежда и го прибира под пелерината си. 
- Така е добре - изхриптява то. - Скоро ще станеш свидетел на величава проява на 

моята мощ, но ти не се плаши - нищо няма да ти се случи. И знай, че всичко ще се 
върши по моя воля. 

От земята изригва пушек, чува се гръм и всичко потъва в мъгла. Когато тя се 
разсейва, от съществото няма следа. Изпълва ме ярост, че съм се хванал на такъв 
елементарен номер. 

Но скоро разбирам, че не съм бил прав да се съмнявам в честността на съществото. 
Земята около мен странно се променя. Появяват се пукнатини, които бързо се 
разрастват и задълбочават. Цели късове сива пръст рухват в зейналите пропасти, а те се 
уголемяват и сливат. Няма съмнение, че това е работа на съществото. Потрепервам при 
мисълта какво могъщество е необходимо, за да се промени природата по този 
невероятен начин. 

Скоро от земята остава само една тясна пътека, останалото е бездна. Разбирам, че 
пред мен е пътят към Властелина и поемам без колебание по него. 



В далечината съзирам високи, мрачни кули. Когато се приближавам до тях, пред 
погледа ми се открива целият дворец. Отворената паст на огромен човешки череп 
служи за врата. Двата прозореца, по един на всяка кула, са единствените отвори във 
високите крепостни стени. По върховете на кулите се веят черни знамена, които почти 
се сливат с навъсеното небе. 

Поглеждам предпазливо към вратата. Тя е гостоприемно отворена, сякаш някой е 
очаквал да му дойда на гости. Плахо пристъпвам напред. 

Зад гърба си чувам рев, който ме кара да се извърна рязко. Светкавично изтеглям 
Рижия и се приготвям за битка. 

Срещу мен се нахвърля отвратително създание. Дори в най-разюзданите си кошмари 
не съм си представял, че може да съществува подобно изчадие. То има дълга козина и 
петниста кожа, по която на места блести странна течност. Тя сякаш извира от самото 
тяло. Два големи зъба изпъкват силно пред останалите, а в очите му се чете безумна 
злоба. Плешивото, сбръчкано теме и уродливото лице допълват отблъскващата картина. 

Откъде ли се появи това отвратително създание? Най-вероятно е изпълзяло от 
бездната, иначе щях да го усетя много по-рано. 

То ме напада. При други обстоятелства бих се хвърлил встрани, но тясната пътека ме 
кара да се откажа от този начин. Вместо това вдигам меча и с бързо движение отсичам 
ръката на нападателя през китката. Откъснатата част полита нагоре. 

Създанието изревава от болка и спира своя устрем. Хвърлям се напред с двата крака 
и блъсвам чудовището с пети в гърдите. То отстъпва назад, стига до ръба на бездната, 
олюлява се безпомощно, опитвайки се несполучливо да запази равновесие, и полита 
надолу. 

Но не ми остава време да се насладя на победата, защото нещо тупва върху гърдите 
ми и впива нокти в тях. За щастие, ризницата на Главополк не позволява на новия 
нападател да ме нарани. 

Поглеждам бързо надолу и с изумление виждам, че това е отрязаната китка на 
създанието, която продължава да воюва с мен. Когато усеща, че в тази област съм 
неуязвим, ръката запълзява нагоре към гърлото. Обхванат от дива паника, успявам само 
да изкрещя от уплаха. 

След грациозния скок, тялото ми е на земята в неудобна поза и не мога да използвам 
меча си, за да отстраня заплахата. Ръката стига до огърлицата от демонови зъби и я 
стисва здраво. Бързата реакция в този съдбоносен момент ми помага да избегна 
смъртта. Без да губя време скъсвам тънката връв и запокитвам украшението в бездната. 
Заедно с него там изчезва и ръката. Едва сега мога да въздъхна облекчено и да кажа, че 
поредното препятствие остана зад гърба ми. 

Една мисъл проблясва в главата ми - няма начин двете шишенца с еликсир да са 
оцелели след толкова битки. Проверявам светкавично и - о, чудо на чудесата! - 
откривам ги все така здрави. 

Поглеждам мрачната постройка, надвиснала над мен. Няма съмнение, че това е 
замъкът на Властелина. Готов да се справя с всяка нова опасност, навлизам в пастта на 
черепа и се озовавам в двора на замъка. Зад мен челюстите се затварят с трясък и един 
могъщ глас ме приветства със студеното: 

- Добре дошъл в ада, Денис! 
Отиди на 5. 

3.  
Гласът идва отвред и в същото време отникъде. Оглеждам се бързо, за да видя кой 

говори, но с това само предизвиквам ироничния смях на моя невидим събеседник. 
- Няма да ме видиш, преди сам да го пожелая - казва той. - Но сигурно се досещаш 

кой съм аз, нали? 



- Да - отвръщам мрачно. - Ти си този, когото трябва да победя, за да си върна Мери. 
- Точно така, Денис. Но не знам, дали тя ще иска да се върне с теб. Защо не я 

попиташ? Когато влезеш през парадната врата на двореца, ще се озовеш в голямо 
преддверие с две стълби, които водят към горните етажи. Качи се по лявата, после ще 
трябва да минеш по дълъг коридор. Върви все направо и не се опитвай да влезеш в 
някоя от стаите от двете страни, защото ще си изпатиш лошо. В края на коридора има 
висока дъбова врата. Тя не е заключена, трябва само да я бутнеш. В стаята зад тази 
врата ще намериш момичето, заради което мина през толкова премеждия. 

Гласът изчезва и всичко наоколо утихва като в зловещ сън. Сега съм на територията 
на врага и нямам друг избор, освен да следвам указанията му. А и не виждам нищо 
опасно в тях. 

Подът на преддверието е покрит с влечуги, които се разяряват от моето влизане и 
започва невъобразим концерт от заплашителни, съскащи звуци. За щастие, нито една от 
отвратителните твари не ме напада и успявам да се добера до лявата стълба без 
неприятности. 

Коридорът е облицован с черен мрамор, който блести от чистота. Двете редици 
врати, покрай които минавам, са покрити с кожа и се открояват като тъмни 
правоъгълници на фона на лъскавата облицовка. Изпитвам силното усещане, че се 
намирам в морга. 

Иззад вратите до мен долитат отчаяни писъци. 
Изведнъж една от вратите се отваря с трясък и от нея изхвърча слабо, кокалесто 

същество, чието тяло е покрито с жестоки белези от ноктите на незнаен звяр. С 
удивление забелязвам, че това е човек и потрепервам от ужас при мисълта какво ли го е 
променило така неузнаваемо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нещастникът прави няколко бързи, но несигурни крачки, съзира ме и протяга ръка за 
помощ. В този момент ни делят двайсетина метра. 

От вратата се протяга дълга, космата ръка, завършваща с четири огромни нокъта. 
Жертвата забелязва опасността, но няма сили да я избегне и ноктите се забиват с грозно 
хрущене в човешкия гръб. После бавно го придърпват обратно вътре и вратата се 
затваря. 

Цялата сцена се разиграва само за секунди пред очите ми. Потресен от видяното, 
продължавам напред. Ако съм имал едно наум да проверя какво крият вратите, сега съм 
убеден, че трябва стриктно да спазя указанията на гласа. Разбира се, има вероятност 
тази сцена да е малък театър, изигран за сплашване, но не ми се вярва врагът да 
прибегне до толкова елементарен трик. Не и този враг. 

Най-сетне стигам до обещаната врата, бутвам я леко и пред мен се разкрива огромна 
стая. Точно в средата й стои огромно легло, обградено от фини, черни завеси, които се 



спускат от тавана. Единствената друга мебел в стаята е голямо черно пиано. Зад него 
седи Мери и вдъхновено натиска клавишите. Изглежда така, сякаш свири някое особено 
вълнуващо произведение, но аз не чувам никакъв звук. 

- Мери - казвам несигурно. 
Тя изобщо не реагира. Тогава отивам до нея и я докосвам по рамото. 

- Хей, не ме ли чуваш? 
Едва сега тя откъсва вниманието си от пианото и ме поглежда. Тогава разбирам, че 

съществото пред мен само външно прилича на Мери. 
- Иска ти се да е така, нали, Денис? - изненадващо се обажда гласът, който явно 

чете мислите ми. - Но трябва да те разочаровам. Това наистина е Мери, само че вече не 
онова момиче, което позна- ваш, а една истинска принцеса на Злото. 

- Това е невъзможно! - изкрещявам аз. 
- Не викай, Денис - казва Мери. - Той е прав. Откакто съм тук, аз обикнах Злото. 
- Ти не разбираш какво говориш. Дошъл съм да те върна в реалния свят и ще го 

направя. 
- Остави ме, Денис, аз не искам да идвам с теб. Сам виждаш, тук ми е добре. 
- Но... но аз те харесвам. Нима това няма значение за теб? 
- Никога любовта не е имала значение за принцесите на Злото, няма значение и за 

мен. Върви си. 
- Тя го каза, не аз - обажда се гласът на Властелина. - Послушай я и ще те пусна 

жив. 
- Мери, чуй - казвам аз, коленича и вземам ръцете й в своите, - върни се при хората, 

защото там е твоето място, а не в тази мрачна стая. Върни се при мен, защото те обичам 
и искам да съм с теб. 

- Казах ти. Денис, не искам. И веднага махни ръцете си от мен, една принцеса не 
може да бъде докосвана. 

Тя е толкова категорична и студена, създание с фигура на младо момиче и душа на 
хилядолетна вещица. Какво ли са направили с нея? 

Въздухът пред мен се раздвижва, сгъстява се и образува тъмен облак. Постепенно 
неоформената маса започва да се преобразува в нещо с по-определена форма. Очертават 
се долните крайници, които поразително напомнят крокодилски лапи, но за разлика от 
тях завършват с дълги и остри заплашително извити нокти. Ръцете са почти човешки, 
но са покрити с гъст пласт слуз и вместо с пръсти завършват с къси, мърдащи се 
пипала. На гърба плавно се размахват чифт крила, а главата на Властелина е увенчана с 
два извити рога. Червеният му режещ поглед се впива в мен. 

- Е, ти получи отговора, за който бе дошъл - казва той. - Сега си свободен да си 
вървиш. 

- Ти, гнусно чудовище, си омагьосал Мери... 
- Не е вярно, Денис - прекъсва ме Мери. 
- Ставаш жалък, Денис - изсмива се Властелинът. 

През цялото време нервите ми са обтегнати дo скъсване и сега не мога да се сдържа. 
Вдигам меча и се нахвърлям към демона. Докато острието се спуска към гадното му 
лице, той не трепва и посреща удара ми с ехидна усмивка. Рижия преминава през него 
като през мъгла и се удря в пода на стаята. Нещо тежко ме блъсва в гърдите и ме 
отхвърля назад. Гърбът ми се удря в стената. Падам по лице. Болката ме зашеметява и 
за секунди нямам сили да се изправя. И сега, В момент на физическа немощ, най-сетне 
успявам да си събера мислите и да преценя хладно положението. Спомням си първото 
нещо, което ми хрумна, когато хванах ръцете на Мери - ледени, като на мъртвец. Дали тя 
не беше просто една кукла, чрез която говори Властелинът? И ако е така, какво може да 
я съживи? 



 



Усещам някакъв лек натиск в областта на гърдите и проверявам с ръка. Напипвам 
две малки стъклени шишенца. Еликсирът! 

Щом волята й е мъртва, дали вълшебната течност няма да успее да я възкреси? 
Заслужава си да опитам. 

Изправям се на крака и пристъпвам към Мери. Властелинът ме наблюдава 
внимателно, но не прави нищо, за да ме спре. Спомням си, че в началото на срещата ни 
реших, че той може да чете мислите ми. Ако е така, значи и този мой замисъл е обречен 
на провал. 

Стигам до Мери. С бързо движение изваждам шишенцето от джоба си и го поднасям 
отворено към устните й. 

- Какво правиш? - пита учудено тя. 
Вместо отговор напъхвам гърлото на шишенцето в устата й и го надигам. Течността 

потича. Мери се задавя, опитва се да изплюе еликсира, но аз съм предвидил това и 
запушвам бързо устата й. Сега тя е принудена да преглътне. 

Поглеждам към Властелина. Спокойствието го е напуснало, но той не знае какво да 
направи, защото не проумява какво съм сторил. 

Трябва да се справя с него, преди да е пуснал в ход не вероятната си сила. Мисля 
бързо. В Обречените земи всичко е някак мъртво. Тук не обичат живота, Тогава сигурно 
се боят от него. Еликсирът връща живота на умрелия, но какво ли би сторил на едно 
същество, което е родено мъртво и създадено да бъде мъртво? Съзирам в тази мисъл 
своя единствен шанс, след като стана ясно, че Рижия е безпомощен срещу изчадието. 
Бръквам в джоба, изваждам второто шишенце и плисвам съдържанието му върху 
демона. 

В последния момент той осъзнава заплахата, но вече е твърде късно да се предпази. 
Първите капки еликсир го докосват и Властелинът надава писък. Чува се съскане и от 
тялото му се вдига облак пара. Едра капка кипяща слуз тупва на пода и се разстила. 
Червените очи избухват в пламъци, които мигновено обхващат лицето, а после и цялото 
тяло. Капките слуз се сипят по пода, подобно на тропически дъжд. В предсмъртната си 
агония Властелинът прави няколко крачки, опитвайки се да ме достигне, но аз успявам 
да му се изплъзна. Горящата факла се препъва в леглото и пада върху него. Огънят се 
пренася по завивките и пердетата. Гледката е неповторима, имам чувството, че присъс-
твам на езическо погребение на велик древен войн. Оставам загледан в пламъците, 
докато на пода не остава купчина пепел. Леко докосване по ръката ме кара да отвърна 
поглед. 

- Денис - промълвя сънено Мери. - Къде сме? 
Ръката й е топла, в погледа долавям човещина -няма съмнение, това е същото 

момиче, заради което минах през безброй опасности. Нежно погалвам лицето й, 
притискам скъпото лице към гърдите си и леко погалвам косите й. 

- Всичко е наред. Скоро ще си бъдем у дома. 
- Добре - измърква тя, обвива ръце около врата ми и притваря очи. 

Чувствам как ме изпълва предишната сила, магията на движението отново нахлува в 
мен. Затварям очи, представям си моята стая и пожелавам да се озова в нея, а след 
секунда пред мен е плаката на Алис Купър и разбирам, че се намираме в стаята ми. 

Полагам Мери на леглото и свалям от себе си ризницата на Главополк. Оставям 
Рижия до нея. Досещам се, че сега, когато нямам нужда от тях, трябва да се разделя с 
вълшебните оръжия. Около тях се появява бяла мъгла, покрива ги, а после се разсейва и 
ги отнася със себе си. 

Сбогом, Денис, и благодаря! Желая ви щастие! 
Вратата на стаята се отваря и на прага застават родителите ми. 



- Значи все пак благоволи да се върнеш - скръства заплашително ръце майка ми и 
впива в мен изпълнен с укор поглед. - Ще ни кажеш ли къде бяхте през тези два дни? 

Значи съм отсъствал два дни. Не е кой знае колко, като се има предвид каква работа 
свърших през тях. 

- Сине, ние с майка ти помислихме, че ви се е случило нещо лошо. Родителите на 
Мери също са обезумели от ужас. Обадихме се в полицията, но и те не успяха да ни 
помогнат. Надявам се, да ми дадеш добро обяснение за поведението си. 

Покривам с ръце лицето си и се замислям. Сега ще падне една игра на лъженица, 
каквато и в книгите няма. 

Мери се изправя зад мен, прегръща ме през кръста и ми прошепва: 
- Не прекалявай с лъжите. 

И аз започвам. 
Отиди на 6. 

4.  
Читателю, сигурно безкрайно си се учудил от дължината на епизод 1. Може би си 

задаваш въпроса: къде отиде играта? Спокойно, тя е тук, но в една нова форма. 
Често вие, читателите, се отегчавате от дългите епизоди и ги прочитате по 

диагоналната система, без много-много да внимавате в текста. Но за какво тогава ние, 
писателите, си даваме труд да пишем толкова дълги епизоди? 

И така, хрумна ми да те подложа на малко изпитание. Вече си прочел първия епизод 
от „Обречените земи“. Трябва да докажеш, че си го направил с нужното уважение към 
автора. Как ли? Ами като отговориш на дадения тест. 

ВНИМАВАЙ! Нямаш право да се връщаш на епизод 1 и да го преглеждаш 
отново. Трябва да отговаряш на въпросите от теста, разчитайки само на 
спомените си. И не се притеснявай, въпросите не са особено трудни.  

ТЕСТ 
Въпрос 1: Какво е небето в Обречените земи?  
а) мрачно синьо  
б) оловно сиво  
в) черно 
Въпрос 2: Колко шишенца еликсир намери Денис? 
а) едно 
б) две 
в) три 1  
Въпрос 3: Кои са първите противници, които среща Денис в Обречените земи? 
а) таласъмите 
б) конниците-сенки 
в) върколаците 
Въпрос 4: Колко врагове посича Денис с първия замах на меча си? 
а) трима 
б) четирима  
в) петима 
Въпрос 5: Какво казва предводителят на конниците-сенки, посочвайки Денис? 
а) Убийте го! 
б) Заловете го! 
в) Изпепелете го! 
Въпрос 6: В какво се превръщат конниците след смъртта cи? 



а) в трупове 
б) в дим 
в)  в пепел 
След като отговориш на всичките шест въпроси отиди на 7. 

5.  
Правилата за този тест са същите. Нямаш право да четеш епизод 2, трябва да 

разчиташ само на спомените си. Тъй като вече си бил предупреден да четеш 
внимателно, този тест ще бъде по-труден от първия. 

ТЕСТ 
Въпрос 1: Какво дава в замяна Денис, за да узнае пътя към двореца на Властелина? 
а) огърлицата от демонови зъби 
б) ножницата на Рижия  
в) сребърния медальон 
Въпрос 2: Какво има по върховете на кулите на двореца на Властелина на демоните? 
а) черепи  
б)  знамена 
в) паяжини 
Въпрос 3: Отворена ли е вратата на замъка? 
а) да 

    б) не 
Въпрос 4: Каква е кожата на съществото, което напада Денис пред замъка? 
а) петниста 
б) пъпчива 
в) пъстра 
Въпрос 5: В какво се вкопчва отсечената ръка на създанието, което напада Денис 

пред входа на замъка? 
а) в яката на дрехата му 
б) в сребърния медальон 
в) в огърлицата от демонови зъби 
Когато отговориш на всички въпроси, отиди на 8. 
 

6.  
Тук няма смисъл от указания. Вече знаеш правилата. И все пак, струва ми се, че 

трябва да напомня - не поглеждай епизод 3! 

ТЕСТ 
Въпрос 1: По коя стълба трябва да се изкачиш, за да излезеш на коридора към стаята 

на Мери?  
а) лявата 
б) дясната 
Въпрос 2: Заключена ли е вратата на стаята на Мери? 
а) да 
б) не 
Въпрос 3: С какво е облицован коридорът, който води към стаята на Мери?  
а) с човешки кости  
б) с черен мрамор 
в) с непознат материал 
Въпрос 4: С какво са покрити ръцете на Властелина? 
а) със слуз 



б) с косми 
в) с кръв 
Въпрос 5: На какво напомня смъртта на Властелина? 
а) на горски пожар 
б) на езическо погребение  
в) на силна буря 
Въпрос 6: Кой от двамата родители на Денис проговаря пръв, когато откриват, че 

Денис и Мери са в стаята на Денис?  
а) майката 
б) бащата 
Въпрос 7: Какво казва Мери в самия край на епизод 3? 
а) не ги лъжи много 
б) внимавай с лъжите 
в) не прекалявай с лъжите 
Когато отговориш на всички въпроси, отиди на 9. 
 

7.  
Emo и отговорите на теста. Виж колко точки получаваш за всеки свой отговор. 
Въпрос 1: а) - 0 т. б) - 1 т. в) - 0 т. 
Въпрос 2: а) - 0т. б) - 2 т. в) - 0 т. 
Въпрос 3: а) - 2 т. б) - 0 т. в) - 0 т. 
Въпрос 4: а) - 0 т. б) - 0 т. в) - 1 т. 
Въпрос 5: а) - 2 т. б) - 0 т. в) - 0 т. 
Въпрос 6: а) - 0т. б) - 0т. в) - 2 т. 
Извади 10 сбора на получените от теб точки. Така ще получиш с колко точки трябва да 

намалиш оценката си. Когато направиш това, отиди на 2. 

8.  
Ето и отговорите на теста. Виж колко точки получаваш за всеки свой отговор. 
Въпрос 1: а) - 0 т. б) - 0 т. в) - 2 т. 
Въпрос 2: а) - 0т. б) - 2 т. в) - 0т. 
Въпрос 3: а) - 1 т. б) - 0 т. 
Въпрос 4: а) - 3 т. б) - 0 т. в) - 0 т. 
Въпрос 5: а) - 0 т. б) - 0 т. в) - 2 т. 
Извади 10 сбора на получените от теб точки. Така ще получиш с колко точки трябва да 

намалиш оценката си. Когато направиш това, отиди на 3. 

9.  
Ето и отговорите на теста. Виж колко точки получаваш за всеки свой отговор. 
Въпрос 1: а) - 2 т. б) - 0 т. 
Въпрос 2: а) - 0 т. б) - 2 т. 
Въпрос 3: а) - 0 т. б) - 2 т. в) - 0 т. 
Въпрос 4: а) - 2 т. б) - 0 т. в) - 0 т. 
Въпрос 5: а) - От. б) - 2 т. в) - 0 т. 
Въпрос 6: а) - 2 т. б) - 0 т. 
Въпрос 7: а) - 0 т. б) - 0 т. в) - 2 т. 
Извади 14 сбора на получените от теб точки. Така ще получиш с колко точки трябва да 

намалиш оценката си. Когато направиш това, отиди на 10. 
 
 
 



10.  
Ти прочете края на историята в епизод 3, сега ти предстои да видиш анализа на 

своята игра в зависимост от крайната стойност на твоята ОЦЕНКА. 
По-малко от 30 - единствено фактът, че си купил тази книга ме кара да бъда пo-

сдържан в определенията си за твоята игра (но ако си я взел от някого назаем, тогава 
знай, че малцина са способни да покажат такава шокираща смесица от незнание и 
объркано логическо мислене). Сега за теб има два варианта. Първият е да се захванеш 
със Стивън Кинг и сериозно да се задълбочиш в творчеството му. Вторият е изобщо да 
забравиш за тъмната страна на нещата, но тогава какво ще правиш, когато някоя нощ 
чуеш изпод леглото си гневно ръмжене и стаята ти се изпълни с мирис на кръв и 
разложени трупове? 

Между 30 и 49 - най-доброто, което може да се каже за играта ти е „незадоволителна, 
но не съвсем трагична“. Ето защо предпочитам да не задълбавам в тази тема, но ти сам 
разбираш какво искам да ти кажа. А може би темата не е от любимите ти? 

Между 50 и 69 - е, това е едно добро представяне. Но не бива да се възгордяваш ни 
най-малко, защото не си постигнал нищо особено. Просто знанията ти за 
свръхестествените сили на Злото са на прилично равнище. 

Между 70 и 85 - повече от това би било неприлично. Можеш да се гордееш с 
постижението си, макар и да си допуснал някои грешки. Но познанията ти за Злото са 
далеч над средното ниво. 

Между 86 и 95 - мисля, че това е максимума. Страхотно постижение! 
Над 95 точки - съвършенството не може да бъде оценявано! Сигурен ли си, че можеш 

да смяташ правилно? 
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