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ДРУГИ КНИГИ ОТ СЪЩИЯ АВТОР 
„ИЗПИТАНИЕТО“ - октомври. 1993 година. Девето място в класацията за най-

продавани книги на седмицата. 
„ЗЛАТНИЯТ ОРАКУЛ“ - март, 1994 година Безспорният номер 1 в класацията по 

писма на читатели. 
„ДЕМОНИТЕ В NBA“ - април, 1994 година. Четвърто място в класацията за най-

продавани книги на седмицата. 
„БОГОВЕТЕ НА ФУТБОЛА“ - юни. 1994 година. Две поредни първи места и едно 

трето в класацията за най-продавани книги на седмицата. Второ място в 
телевизионната класация. Седемнадесето място в класацията за най-продавани книги 
през 1994 година. 
„НОМЕРЪТ НА ХЮ“ - декември, 1994 година. Пето място в класацията за най-
продавани книги на седмицата. 
„ИЗГРЕВЪТ НА МРАЧНОТО СЛЪНЦЕ“ - януари, 1995 година. Първо и пето място в 

класацията за най-продавани книги на седмицата. 
„ТЪМНАТА СТРАНА НА ЗЕМЯТА" - март, 1995 година. Второ място в класацията за 

най-продавани книги на седмицата. 
„NBA - КРАЯТ НА КОРИДАТА“ - април, 1995 година. Трето място в класацията за най-

продавани книги на седмицата. 
„ПРОФЕСИЯ ЧЕНГЕ“ - юли, 1995 година. Две поредни седмици на второ място в 

класация за най- продавани книги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧИТАТЕЛСКИ МНЕНИЯ 
(коментарът след цитатите е на Майкъл Майндкрайм) 

„Моят любим писател е Майкъл Майндкрайм. Първо, защото той кара читателя си 
да разсъждава преди да действа, докато другите писатели на книги-игри изграждат 
книгите си върху късмета и случайността. Второ, защото темите в неговите книги са 
осъвременени и трето, защото той пише книгите си така. сякаш четеш не книга-игра. 
а роман. Това показва. че той може много умело да преплита играта с литературата.“ 

Николай Гьошев (nixata), Пазарджик 
Много правилно наблюдение! Но не се смятам за писател. а за „автор на книги-игри”, 

защото изпитвам респект пред литературата. 
„Книгите-игри на Майкъл Майндкрайм са поне една класа над другите и наистина 

пленяват читателя. Когато почне да ги чете, не може да прекъсне!“ 
Ясен Тошев, Хасково 
Стремежът да пленявам се разви в мен, след като навлязох в пиратската тема заради 

„Златният оракул“. Радвам се, че постигам някакъв успех. 

„В момента имам 41 книги-игри. но напоследък си купувам само тези на Майкъл 
Майндкрайм. защото дори и боклуците са твърде скъпи. Преди две-три години не 
подбирах, но сега търся само качественото. Имам абсолютно всички книги на Майкъл 
Майндкрайм и възнамерявам да си купя всички бъдещи негови шедьоври.“ 

Боян Янков. Стара Загора 
Определението „шедьоври“ направо ме разтопи. А доверието ме трогна — ще се 

постарая да го оправдая! 
„Няма книга-игра. която да е написана от Майкъл Майндкрайм и да не е задоволила 

вкуса ми.“ 
 Йордан Петров. Пловдив 
Кратко и ясно! Харесвам хората с добър вкус. 
 
 „Много критикувам обаче Майкъл Майндкрайм. Не може ли да пише свестни книги 

като Уейн и Блонд? И това, че чете Стивьн Кинг не значи, че трябва да пише книгите си 
като него.“ 

Андон Радулов. София 
Безспорният хит! Андоне, когато пораснеш и осъзнаеш какво е Стивьн Кинг в 

литературата, ще разбереш защо толкова се зарадвах на мнението ти. 

„Книгите на Майкъл Майндкрайм омагьосват читателя и го превръщат в свой роб 
Понякога не се интересувам от заглавието на играта, а от името на автора. Само ако с 
крайчеца на окото си забележа надписа „Майкъл Майндкрайм“, сърцето ми започва да 
бие до спукване и аз правя всичко възможно, за да се добера до книгата.“ 

Димитър Запрянов, Първомай 
Темата на бъдещата ми фентъзи-трилогия е магията и ето че започвам да навлизам в нея. 

Аз съм магьосник, какво по хубаво от това! 
„Аз имам много книги-игри от различни автори, но най-голямо впечатление ми прави 

начинът, по който са написани книгите на Майкъл Майндкрайм Той е уникален! По-
интересни книги-игри не съм чел.“ 



Чавдар Виденов, София 
Страхотно е да получавам такива писма, когато са искрени! Аз си знам. че съм номер едно 
в жанра, но друго си е хората да го кажат. 

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА 

Седя в тъмната си стая, слушам последния албум на „Вon Jovi“ и се чудя какво би 
могло да бъде интересно на (по)читателите ми. Те вече знаят кой е най-добрият автор в 

жанра книги-игри - посветил съм голяма част от 
предишните си обръщения към тях на този въпрос. 
Известно им е, че смятам голяма част от излизащите 
у нас книги-игри за страшно тъпи и горещо 
препоръчвам на читателите да се стремят да ги 
избягват. При тази криза за теми, смятам да 
прибягна до отговори на читателски въпроси. 

В „ПЛЕЯДА“ се получиха много писма за 
обещаните шест книги за суперагента. от които 
излезе само „Дивият Запад“. Истината е, че 
останалите пет все още не са реализирани Честно 
казано, темата за суперагента остана малко встрани 
от интересите ми и засега не работя по нея. 
Благодарен съм на този герой, защото именно с него 
пробих на пазара. Мога да обещая, че ще продължа 
приключенията му, но не знам кога ще стане това. 
Разбира се, нищо не ми пречи да си наложа да пиша 
за суперагента, но... насила хубост не става. 

В средата на месец юни стартира моето училище. 
Получих тридесетина писма от желаещи да се запи-

шат в него. Петнадесет от предложенията бяха сериозни, а само двама кандидати се 
съгласиха на моите условия. (Искам да направя едно уточнение - Стюърт Дарк не е мой 
ученик.) Те минаха предварителен цикъл лекции и в скоро време ще започнат работа по 
първата си книга-игра. Темата е съвременен екшън, а самата книга трябва да излезе през 
месец април следващата година (Те все още не са си избрали псевдоними, нито са 
измислили име за съвместната си книга. Когато това стане, не се съмнявай, че ще се 
постарая да го научиш!) 

Не бих пропуснал възможността да рекламирам тази книга. За първи път в книга-игра 
ще се появят двама съвсем равностойни герои! (В „Кървав меч“ героите са повече, но не 
са равностойни.) Читателят ще може сам да изиграе книгата или да го направи в тандем с 
някой свой приятел! Решенията, които ще взема единият герой ще влияят на съдбата на 
другия. Вярвам, че това нововъведение ще се утвърди, защото то безспорно прави играта 
по-интересна. Очаквайте подробности за тази книга в продължението на „Пътят към 
Шангри“, което трябва да се появи на пазара през февруари или март. 

„Битката за Шангри“ ще запази системата за провеждане на битки, но в нея ще се върна 
към началото - логическите задачи. Не е тайна, че „Изпитанието“ се хареса именно заради 
тях. След това наблегнах главно на логическите избори и сложните дневници, постарах се 
да оправя литературата, но оставих задачите на заден план. Затова в своята единадесета 

 



книга-игра, предлагам на читателите си изобилие от сложни главоблъсканици в 
съчетание с кървави битки. Надявам се този коктейл да ти се услади 

И така нека обобщя моите бъдещи съвместни проекти с ИК „ПЛЕЯДА“. След „Пътят 
към Шангри“ през октомври, очаквай „Битката за Шангри“ през февруари или март. 
книгата на двамата ми ученици, в която вземам дейно участие и поредната спортна книга-
игра (темата, разбира се. е футбол!) в края на май или началото на юни. 

Получих много предложения за съвместна работа от съвсем млади автори. Нямам 
възможност да отговоря на всеки от тях поотделно, затова използвам възможността да го 
направя в тази книга. Не се интересувам от партньорство, нито имам нужда от 
„страхотни идеи“. Обичам да върша всичко сам и трудно се сработвам с други хора, 
обикновено това ме изнервя. Чувствам се неудобно, когато размишлявам върху някоя 
идея и получа писмо, в което читателят ми предлага нещо приблизително подобно. После 
някой може да реши, че съм плагиат, а истината е, че нямам нужда да крада идеи. Освен 
това, идеята сама по себе си е нищо. Почти всеки нормален човек може да има идеи, но 
важна е тяхната реализация. 

Напоследък работя като луд и често нямам време дори за близки хора. Ето защо моля да 
ме извинят читателите, които ми писаха с молба за отговор. Не клинча. нито пък се 
опитвам да кокетирам — не ми е в характера. Наистина съм много зает. Но събирам 
всички ваши въпроси и един ден ще седна да им отговоря в някоя от своите книги. Би 
трябвало да се получи задочно интервю. Бихте могли да ми помогнете, като изпращате 
писма с вашите въпроси до „ПЛЕЯДА“, но на плика под адреса на издателството трябва да 
подчертаете, че са адресирани лично до мен. 

И тъй като темите ми се изчерпиха, не ми остава нищо друго освен да ти пожелая 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ! 

МАЙКЪЛ МАЙНДКРАЙМ 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
 

ДНЕВНИК: в края на книгата, на стр. 218 и 219, има дневник с няколко таблици. Сега 
е твърде рано да се тревожиш за попълването им. Това ще стане малко по-късно. Ще 
получиш подробни указания в текста. 

• • • 

ТАБЛИЦА С ЧИСЛА: в края на книгата, на страница 217, има таблица с числата от 1 
до 6. Тя ще ти помогне да попълниш някои от таблиците в дневника. Освен това, ще 
трябва да прибягваш до нея в някои битки. 

Ако решиш, че посочването на числа от таблицата е неудобно, можеш да използваш 
едно обикновено зарче. 

 
 
 



 



ШАНС: понякога в указанията ще се иска да прибавиш към някакъв сбор от оценки и 
оценка за шанс. Всеки път тя ще бъде различна и за да я определиш, ще трябва да 
посочиш число от таблицата. 

Ако е казано: „прибави два пъти оценка за шанс“, трябва да посочиш две числа от 
таблицата или два пъти да хвърлиш зар. 

Това е всичко, което трябва да знаеш преди да започнеш да играеш. Чети внимателно 
указанията в края на всеки епизод и стриктно се придържай към тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЛОГ 

Хиляди трупове покриваха двора на училището и околностите. Стотици от тях бяха на 
негови другари, на хора. с които беше прекарал по-голямата част от последните четири 
години на живота си. Лежаха в странни пози сред големи локви кръв, а телата им бяха 
покрити с тежки рани. 

Мечовете на враговете бяха отнели живота на най-близките му хора в този свят дълго 
преди той да се появи на бойното поле. Обиколи всеки от тях. Надяваше се да намери 
поне един оцелял след страшното клане, но напразно - те всички бяха мъртви. 

Той откри трупа на своя пръв учител - Карган Скитника. Враговете не бяха успели да 
поразят тялото му нито с бойни техники, нито с мечовете си; Карган се славеше с 
непробиваемата си зашита. Но дори той не бе успял да се опази от залповете на стрелците. 
Повече от две дузини стрели стърчаха от окървавения му труп. 

Сред мъртвите тела намери и Шангри Учителя. Мнозина от падналите около него 
врагове носеха белега на легендарния му пробождащ удар. Шангри беше паднал по лице. 
Обърна го и пред очите му се разкри страшна рана. Някой беше успял да разкъса гърдите 
на Учителя и да изтръгне сърцето му. 

Разгледа внимателно краищата на раната и се увери, че тя е причинена от човешки 
пръсти, а не от някакво друго оръжие. Неволно потръпна при мисълта за силата на 
непознатия воин, успял да победи Шангри. Не беше звяр, нито непознато същество. 
Учителят му беше сразен от човек! 

Мъртвите врагове нямаха отличителни белези. Бяха облечени в черни дрехи, а на 
главите си носеха черни платнени превръзки. Оръжието им се състоеше от два меча - един 
къс и един по-дълъг. Въпреки това не бяха нинджи. 

Направи една голяма клада, върху която струпа телата на другарите си, и две малки - за 
Карган и Шангри. Заля ги със запалителна течност и после ги предаде на огъня. 

Дълго гледа пламъците. Припомни си хубавите мигове и се прости с другарите си. 
Опита се да бъде твърд, но две сълзи пряко волята му се отрониха от очите и се 
търкулнаха по мъжественото, изкривено от мъка лице. Накрая, когато от кладите и 
труповете остана само пепел и прах, той застана с лице към залязващото слънце и изрече 
своята клетва. 

Аз, Димар, давам дума, че ще отмъстя за приятелите си. Ще пребродя света, ще 
надникна дори в Бездната, но ще открия виновниците за смъртта им и няма да намеря 
покой, докато и последният от тях не плати за стореното зло. Кръвта ще бъде заплатена с 
кръв и само смъртта на враговете може да заличи вината им. Няма болест и няма жена. 
няма заплаха и обещание, които биха могли да ме отклонят от поетия път. Днес аз, Димар 
Честния, се превръщам в Димар Отмъстителя и само смъртта може да ме спре. 

Когато свърши, сълзите отдавна бяха изсъхнали, а от влагата в очите нямаше и помен. 
Студеният му поглед блестеше като острие на смъртоносно оръжие. За миг остана 
заслушан в свистенето на вятъра, който разнасяше по земята пепелта на другарите му 
После тръсна глава и пое на север, към планините. 

 
 
 
 



УВОД 

През втория цикъл от идването на власт на император Кубрал, в годината на тигъра 
боговете най-сетне чуха молбите на младата Кармина и нейния съпруг Дарал и ги дариха 
с мъжко чедо. Първите признаци се появиха през пролетта, а в късна есен невероятно 
уголеменият корем на Кармина я принуди да си скрои широка платнена рокля и да 
прекарва повече време на легло в очакване на детето. Дарал не беше богат човек, но успя 
да намери малко пари и плати на една стара жена от селото да поеме домакинството, 
докато Кармина не се почувства готова за това. 

Жената се казваше Шагал. В селото се носеше слух, че е вещица, защото мнозина бяха 
виждали в къщата й няколко дебели книги, изпълнени със странни символи и магически 
рисунки. Всъщност, Шагал не разбираше дори една десета от написаното в книгите, но те 
бяха най-интересното нещо в живота й и тя прекарваше свободното си време, като ги 
разглеждаше и се опитваше да вникне в смисъла на написаното. Дарал знаеше истината и 
затова без колебание прие „вещицата” в дома си. 

Една сутрин Дарал се събуди от пъшканията на хубавата си съпруга и разбра, че часът е 
настъпил. Веднага скочи от леглото и повика Шагал ( наред с другите си добри качества, 
Шагал бе помагала при раждането на поне половината жители на селото и знаеше как 
точно стават тези работи). После той остави двете жени насаме, понеже старицата вложи 
много жар да го убеди, че един мъж няма работа в стаята на родилката, и започна да 
кръстосва смутено и нервно двора пред къщата си. 

До обед нищо повече не се случи, Кармина тихо стенеше, Шагал я успокояваше и от 
време на време прескачаше до Дарал, за да му каже, че детето е още на път. 

И тогава слънцето започна да изчезва. Сякаш някакъв огромен черен звяр си отхапа 
парче от единия му край. Дарал застина на място, втренчен в магията, която се 
извършваше на хоризонта. 

Трябва да беше много голям и много гладен звяр, защото не се задоволи с една хапка, 
а продължи упорито да ръфа все по-големи парчета от светилото и накрая го погълна 
цялото. Светът потъна w мрак. 

Хората наизлязоха от къщите си и нададоха уплашени писъци. Някои се разридаха и 
зачакаха пристигането на злия Загмардеон. Тогава Шагал отиде при Дарал и му каза: 

- Няма нищо страшно. Чела съм за това в книгите. Става много рядко, само веднъж 
на няколко цикъла Ще продължи около час, после звярът пак ще пусне слънцето на 
свобода. Върви и успокой хората в селото. 

Дарал съвестно обиколи всички къщи, разнесе съобщението на старицата, а когато се 
прибра у дома едва не се сблъска с нея в тъмното. Тя седеше права до вратата и държеше 
в ръцете си нещо. 

- Честито! - рече му и протегна повитото малко бебе към него. 
 Той се задъха от вълнение, прегърна нежно рожбата си и попита:  Какво е? 

- Момче. 
- Как е Кармина? 
- Добре е. Ден-два ще полежи и ще се оправи. Добра жена имаш, хубава и здрава. 

По-късно същата вечер Дарал остави малкия Димар - двамата с Кармина бързо се 
спряха на това име - на грижите на съпругата си и попита Шагал за големия звяр, който 
бе успял да изяде слънцето и после пак да го изплюе. 

- Това е знак от боговете - рече старицата. - Всеки път, когато става така, на земята се 
ражда велик воин. Може би това е твоят син. 



- Едва ли - усмихна се смутено Дарал, защото за миг си бе помислил същото. — 
великите воини не се раждат в бедни семейства 

- А ти откъде знаеш? — попита го Шагал и потъна в грижи по домакинството. 
В следващите петнадесет години Димар с нищо не показа, че има влечение към 

оръжията и битките. Напротив, беше тихо и спокойно момче, обичаше да играе с 
другарите си, помагаше вкъщи, когато имаше нужда и нито веднъж не се скара с някой от 
връстниците си, нито нагруби някого. 

И тогава, един ден съдбата най-сетне протегна дългата си кокалеста ръка. размести 
няколко от милиардите фигури върху огромната шахматна дъска на света и създаде нов 
герой. 

Отиди на 1. 

 

1.  
Случи се така. че кладенецът в селото на Димар пресъхна и хората трябваше да бързо 

да намерят вода. Тогава мъжете откриха чист извор, който не беше много далече от 
селото и всички започнаха да носят вода оттам. Премятаха дълга пръчка през раменете си 
и носеха пълните с вода кофи, окачени на двата й края. Жените и момичетата носеха по 
две кофи, а мъжете — по цели четири наведнъж! 

Веднъж Дарал отиде за Вода и дълго Време не се върна. Кармина се разтревожи за него, 
повика сина си и го помоли да тръгне по пътеката към извора и да провери къде се губи 
баща му. 

- Сигурно се е разбъбрил с някой познат - каза му тя, - но се страхувам да не се е 
случило нещо лошо. Кофите много тежат. Може да е залитнал под тежестта им, да е 
паднал и да се е ударил лошо. 

Какво искаш да направи Димар? 
- да обясни на майка си, че това са глупости и не му се губи време, само за да открие 

баща си, седнал някъде по пътя на сладки приказки - отиди на 4. 
- да вземе присърце молбата на майка си - отиди на 5. 

 
2.  

Слизайки по хълма, Димар загуби Ирма от погледа си. но не и от мислите си. Всичко 
наоколо му напомняше за нея. Високите ели бяха стройни като тялото й, песните на 
птичките звучаха като звънкия й глас, а ласките на грейналото слънце бяха приветливи 
като усмивката й. 

Унесен в мислите си, Димар вървеше по пътеката и не обръщаше внимание на нещата 
около себе си. Сепна се, когато след един остър завой през гъста борова гора видя Ирма 
пред себе си. Не беше сама. Двама младежи бяха препречили пътя и и я закачаха. 

- Пуснете ме! - почти проплака Ирма и Димар усети, че гласът й трепери от страх. 
- Първо малко ще се позабавляваме - захили се единият. - Но не точно тук, защото 

някой може да ни се натрапи тъкмо когато стане весело. Хайде да отидем малко навътре 
в гората. - Той посегна с дясната си ръка и силно я стисна за рамото. 

- Пусни ме! - уплашено изкрещя тя и рязко се дръпна. Пръчката се наклони и едната 
кофа падна на земята. Другата веднага я последва. Тогава Ирма видя възможност да се 
защитава и се вкопчи здраво в пръчката. 



- Ако се доближите, ще удрям! - изсъска тя. 
- Глупости! - изсмя се нахалникът и пристъпи към нея. 

Ирма замахна, но той с лекота блокира пръчката и я изтръгна от ръцете й. 
- Ще си платиш за това, малка кучко! 

И тогава Ирма видя Димар. Тя не искаше да го издава, но двамата веднага уловиха 
втренчения в момчето поглед и го проследиха. 

- Ти пък какво правиш тук? - попита младежът, който бе отнел пръчката от Ирма. - 
Разкарай се преди да е станало късно! 

Димар стоеше като вкаменен и не знаеше как да постъпи. Двамата бяха по-силни от 
него, това беше очевидно. Този с пръчката тръгна към него и изражението на лицето му не 
предвещаваше нищо добро Другият стоеше малко по-назад, уверен. че другарят му няма 
нужда от помощ, за да прогони едно хлапе. 

Какво искаш да направи Димар? 
- да пукне към селото за помощ -  отиди на 6. 
- да се опита да помогне сам на Ирма - отиди на 7. 
 

3.  
Те забравиха за Димар и едновременно се нахвърлиха към мъжа. Всичко стана много 

бързо. Непознатият направи крачка встрани, приведе се леко, за да избегне свистящата 
пръчка и бързо протегна ръцете си напред към гръдния кош на първия от нападателите. В 
момента на сблъсъка се чу силно изпращяване. Удареният отхвръкна няколко метра назад 
и се строполи на земята по гръб. Мъжът светкавично се озова до него и го довърши с бърз 
юмручен удар в слепоочието. 

Другият се опита да избяга, но спасителят на Ирма и Димар го застигна с два бързи 
скока и го побали на земята с мощен удар с крак в гърба. После в действие влезе 
познатият юмручен удар и боят приключи. 

- Така завършва всеки, който се сблъска с Карган - каза мъжът и се обърна към Ирма. - 
Е, малката, успокой се. Всичко свърши. 

- Не съм малка - тросна се Ирма. 
- Много си хубава, но си малка - възрази спокойно Карган и погледна Димар. - Браво, 

момче! Държа се смело. 
- Благодаря. 
- Няма защо да ми благодариш. Казвам истината. Не си много умел в бойните 

изкуства, но иначе ти сече пипето. 
 Димар се изчерви. Той беше слушал много за Карган Скитника, един от малкото 
Велики Воини, бродещи по земята. Похвалата от такъв мъж беше голяма чест. 

- Как се казваш? 
- Димар. 
- Хубаво име. Как стана така. че се озова тук? 

Димар му обясни, че е тръгнал да търси баща си. 
- Да не би да се тревожиш, че тези двамата може и него да са нападнали? - попита 

Карган. 
Какво искаш да отговори Димар? 
- че не се тревожи - отиди на 15. 
- че се тревожи - отиди на 16. 



 



4.  
В този епизод дори няма да си давам труда да пиша друг текст, освен авторовите думи. 

защото неприличното държане не бива да се поощрява с излишно внимание. 
Как може такова безобразие? Какъв син (дъщеря) е родила майка ти? Има истина в 

твърдението, че героят трябва да бъде горд и непокорен, но  обърни специално внимание 
на този нюанс! - става дума за отношение към враговете, а не към родната му майка. Към 
нея той трябва да изпитва уважение и да удовлетворява прищевките й. Ето защо в този 
случай нямаш право на мнение. 

Ако се съгласиш с мен, че Димар трябва да изпълни молбата на майка си, отиди на 5. В 
противен случай затвори тази книга и прав ти път! 

5.  
И така. Димар тръгна да търси баща си. Беше почти сигурен, че ще го завари на сладка 

приказка с някой съселянин, но не искаше да противоречи на майка си, а и обичаше да 
ходи до извора. 

Пътеката се виеше между някои от хълмовете на планината, изкачваше други, 
минаваше край гъсти гори и шеметни пропасти и докато вървеше по нея, човек не 
спираше да се възхищава от красотата на природата. 

Димар вървеше с бодра стъпка и се опитваше да имитира звуците на някои птици, но не 
го правеше много усърдно, а само колкото да не скучае ( защото както прекаленият светец 
не е драг Богу, така и изобилието от природна красота понякога пресища. Особено ако на 
човек му се налага често да ходи за вода по една и съща пътека). 

Димар изкачи поредния стръмен хълм и спря на билото, за да се огледа. От високото се 
виждаха някои открити места от пътеката, но от баща му нямаше и помен. Вместо това 
Димар видя едно момиче в далечината. То имаше грациозна походка и стъпваше леко, 
макар и с две кофи вода на раменете си. Той се загледа в нея и откри, че я познава. Това 
беше Ирма. 

Ако искаш да узнаеш подробности за това коя е Ирма и какво е участието й в 
живота на Димар, отиди на 9. Ако решиш, че ти трябва само сбита информация що за 
личност е момичето, отиди на 10. 

6.  
- Изчезвам - промълви уплашено Димар и понечи да хукне към селото. 

Мощен глас го накара да изчака. 
- И мен ли ще се опитате да разкарате? 

Новопоявилият се беше хубав мъж с атлетично телосложение. Носеше бял панталон от 
лико и леки кожени сандали. От кръста нагоре беше гол. Косата му беше къдрава и черна, 
а през челото беше вързал бяла лента. Въпросът му беше отправен към двамата. 

- Тук стана голяма навалица - лаконично отбеляза по-мълчаливият от двамата 
нападатели на Ирма. - Май ще трябва да поразчистим. 

Те едновременно се нахвърлиха към мъжа Всичко стана много бързо. Непознатият 
направи крачка встрани, приведе се леко. за да избегне свистящата пръчка и бързо 
протегна ръцете си напред към гръдния кош на първия от нападателите. В момента на 
сблъсъка се чу силно изпращяване. Удареният отхвръкна няколко метра назад и се 
строполи на земята по гръб. Мъжът светкавично се озова до него и го довърши с бърз 
юмручен удар в слепоочието 



Другият се опита да избяга, но спасителят на Ирма и Димар го застигна с два бързи 
скока и го повали на земята с мощен удар с крак в гърба. После в действие влезе 
познатия юмручен удар и боят приключи. 

- Така завършва всеки, който се сблъска с Карган - каза мъжът и се обърна към Ирма. 
- Е, малката, успокой се. Всичко свърши. 

- Не съм малка - тросна се Ирма. 
- Много си хубава, но си малка - възрази спокойно Карган и погледна Димар. - Какво 

още чакаш, момче? Тичай до селото и доведи мъжете да приберат тези двамата. Те са в 
безсъзнание, но това няма да продължава безкрайно. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да послуша Карган - отиди на 11. 
— да остане и да поиска от Карган да стане негов ученик - отиди на 12. 

 
7.  

Димар знаеше, че няма шанс да победи противниците си. И те го знаеха. Вероятно 
затова се отнасяха с пренебрежение към него. Подценяваха го, а това му даваше 
възможност да опита внезапно нападение с доста добри изгледи за успех. Нямаше да 
успее да ги победи, но поне щеше да привлече вниманието им и да даде възможност на 
Ирма да избяга. Тя беше много бърза и сигурно нямаше да успеят да я хванат, ако 
успееше да вземе малка преднина. 

Но той щеше да остане в ръцете им. Голяма работа! Щяха да му хвърлят един хубав бой, 
но всяка рана минава. 

Младежът с пръчката се приближи на два-три метра от него. 
Какво искаш да направи Димар? 
— да опита да се хвърли с цялото си тяло напред към противника и да го събори с 

тежестта си - отиди на 13. 
— да опита да ритне силно противника си в слабините - отиди на 14. 

 
8.  

- Някой трябва да извика мъжете от селото да приберат тези двамата преди да са се 
свестили. Ще го направиш ли? 

Какво искаш да направи Димар? 
— да послуша Карган - отиди на 18 
— да остане и да поиска от Карган да стане негов ученик - отиди на 19. 
 

9.  
Димар сбърчи нос. Имаше времена, когато подобна среща би предизвикала радостен 

трепет, но те отдавна бяха отминали. 
Ирма беше най-хубавото момиче в селото и Димар, разбира се, беше влюбен в нея. 

Той се срамуваше от чувствата си и се опитваше да ги крие, защото сам разбираше, че 
няма никакъв шанс Ирма да му отвърне със същото. Та какъв беше той, че да й направи 
впечатление? Работеше добре, но мнозина работеха повече. Не беше богат, нито 
зашеметяващо красив. На всичкото отгоре беше с цели три години по-малък от нея. Ето 
защо той дълго се бе задоволявал да я гледа с възхищение, когато му се струваше, че 
никой не може да го види. 



Но Ирма бе разбрала. Той не знаеше как беше успяла ( както и никое друго момче не 
би могло да знае, защото това са си женски хитрини), но един ден тя предизвикателно 
улови погледа му и се усмихна. След това отиде при него и дълго му говори. Обясни му 
неща, които самият той отлично знаеше - че е много по-малък от нея, че иначе е много 
симпатично момче и сигурно скоро ще си намери някое още по- хубаво момиче и други 
подобни. Отначало Димар само кимаше унило, но после сълзите започнаха да напират в 
очите му и той скочи на крака и избяга в гората, където дълго време рида от мъка 

Това беше преди една година. Оттогава мина - много време и сърдечната рана вече не 
кървеше, но Димар предпочиташе да избягва Ирма. Защото тя все пак си оставаше най-
хубавото момиче в селото и дълбоко някъде в гърдите му нещо трепваше при вида й. 

Какво толкова, тръсна глава Димар. Ще мина покрай нея, ще я поздравя и толкова. 
Няма да се спирам. 

Не и ако тя не ме заговори, добави след малко, докато слизаше по хълма. Усети, че 
сърцето му започна да бие по-бързо и някаква странна топлина се разля по лицето му. 
Само това оставаше - да се изчерви, когато се срещнат. Той реши да извърне глава. 

Ами ако гласът му потрепери? 
Беше чувал, че при силно вълнение ставали такива неща. 
Само ще й кимна, реши той и това даде увереност на крачката му. 
Отиди на 2. 

10.  
Димар сбърчи нос. Имаше времена, когато подобна среща би предизвикала радостен 

трепет, но те отдавна бяха отминали. 
Ирма беше най-красивото момиче в селото и Димар, разбира се. беше влюбен в нея. За 

съжаление, тя беше с три години по-голяма от него, а и красотата й я правеше толкова 
недостъпна. Както и да е, Ирма откри чувствата му ( женска интуиция!) и ги отхвърли. 
Направи го много тактично, но това не променяше нещата. 

Това беше преди една година. Оттогава мина много време и сърдечната рана вече не 
кървеше, но Димар предпочиташе да избягва Ирма. Защото тя все пак си оставаше най-
хубавото момиче в селото и дълбоко някъде в гърдите му нещо трепваше всеки път, 
когато я зърнеше. 

Докато слизаше по хълма, усети признаци на вълнение. Сърцето му се разтуптя, а в 
главата му нахлу приятна топлина. Сигурно и гласът му щеше да потрепери, ако 
поздравеше Ирма. Затова реши само да й кимне и то с леко извърната глава, за да не види 
тя изчервяването му. Отиди на 2. 

 
11.  

Без да чака допълнително подканване Димар хукна към селото и скоро се върна на 
мястото на сбиването с няколко здрави и разгневени мъже. Двамата нападатели 
лежаха неподвижни, а от Карган нямаше следа. 

Така Димар пропусна своя шанс в живота и никога повече не видя Карган, нито 
някой друг от прочутите воини. Порасна и стана добър работник, после си намери 
хубаво момиче, ожени се за него и двамата заживяха щастливо и доволно с четирите 
си сладки дечица. Но съдбата никога повече не му предостави шанс да бъде нещо 
повече от обикновен човек. 

Стига толкова! Ясно ти е. че се провали, нали? Започни от епизод 1 и се опитай 
да направиш от Димар воин, а не обикновен селянин. 



12.  
Димар чу думите на Карган, но не помръдна от мястото си. 

- Искам да стана твой ученик - каза тихо той. 
- Какво чух? Ти искаш да станеш ученик на Карган? 
- Да - кимна Димар. - Чувал съм за теб. Ти си велик воин. Ще бъде чест за мен да ме 

приемеш за ученик. 
- Да, ама каква чест ще е за мен да взема ученик като теб? - попита го иронично 

Карган. - Не си много силен, нито си много ловък. Определено не си умен, защото иначе 
щеше да се скриеш преди да са те забелязали и да измислиш нещо. Даже не си и смел, 
беше готов да си плюеш на петите и да оставиш момичето в беда. Прав ли съм? 
Димар мълчеше. 

- Прав ли съм? - настоя Карган. - На теб говоря 
- Да, прав си - призна Димар. 
- Тогава марш оттук и повече да не съм чул да дрънкаш такива глупости. 

Без да чака допълнително подканване Димар хукна към селото и скоро се върна на 
мястото на сбиването с няколко здрави и много разгневени мъже. Двамата нападатели 
лежаха неподвижни, а от Карган нямаше следа. 

Така Димар пропусна своя шанс в живота и никога повече не видя Карган, нито някой 
друг от прочутите воини. Порасна и стана добър работник, после си намери хубаво 
момиче, ожени се за него и двамата заживяха щастливо и доволно с четирите си сладки 
дечица. Но съдбата никога повече не му предостави шанс да бъде нещо повече от 
обикновен човек. 

Стига толкова! Ясно ти е, че се провали, нали? Започни от епизод 1 и се опитай да 
направиш от Димар воин, а не обикновен селянин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  
Димар заложи на изненадата. Направи рязко крачка напред и се хвърли към противника 

си с плонж. Удари го в гърдите и го повали на земята преди онзи да разбере какво става. 
Веднага посегна да го удари с юмрук в лицето. 

Но противникът му бързо се окопити. С лекота блокира удара, отхвърли момчето от 
себе си и замахна да го удари. 

- Остави го! - разнесе се мощен глас. 
Новопоявилият се беше хубав мъж с атлетично телосложение. Носеше бял панталон от 

лико и леки кожени сандали. От кръста нагоре беше гол. Косата му беше къдрава и черна, 
а през челото беше вързал бяла лента. 

- Тук стана голяма навалица - лаконично отбеляза по-мълчаливият от двамата 
нападатели на Ирма. - Май ще трябва да поразчистим. 

Отиди на 3. 
14.  

Димар се втурна към противника си и се опита да го изрита силно в слабините, където 
знаеше, че много боли. Но онзи парира удара му с лекота и грубо го блъсна назад. После 
замахна да го удари. 

- Остави го! - разнесе се мощен глас. 
Новопоявилият се беше хубав мъж с атлетично телосложение. Носеше бял панталон от 

лико и леки кожени сандали. От кръста нагоре беше гол. Косата му беше къдрава и черна, 
а през челото беше вързал бяла лента. 

- Тук стана голяма навалица - лаконично отбеляза по-мълчаливият от двамата 
нападатели на Ирма. - Май ще трябва да поразчистим. 

Отиди на 3. 
15.  

- Не - отвърна Димар. - За какво им е да го нападат? 
- Умно момче си ти, Димар - кимна Карган. - Слушай, баща ти сигурно е спрял 

някъде да поприказва с някого. Знаеш как стават тези работи. Сега искам да те помоля за 
една услуга. 

Отиди на 8. 
 

16.  
- Разбира се, че се тревожа за него - отвърна Димар. - Той е мирен човек и не би 

могъл да се защити срещу двама разбойници. 
- Не бива да се притесняваш за него - успокои го Карган. - Тези двамата не бяха 

крадци, нито убийци. Просто се опитаха да отвлекат едно красиво момиче. което не би 
тръгнало доброволно с тях. За какво им е да нападат баща ти, прав ли съм? 

- Да, разбирам - кимна Димар. - Може би нещо друго го е забавило. 
- Умно момче си ти. Димар - кимна Карган. - Слушай, баща ти сигурно е спрял 

някъде да поприказва с някого. Знаеш как стават тези работи. Сега искам да те помоля за 
една услуга. 

Карган бе твърде снизходителен към страховете на Димар, но аз няма да те пощадя. Да 
не си мислиш, че четеш сценарий за бразилски или мексикански сериал. в който са 
струпани всички нещастия на света? Ако е така. сбъркал си адреса. 



И още нещо - прояви малко уважение към автора. Трябва ли историята да е толкова 
банална? Момчето остава сираче и тръгва да се учи как да се бори със злите хора. Ако 
някой път тръгна да пиша с такъв сюжет, по-добре да се гръмна. 

Отиди на 8. 

17.  
Димар доведе мъжете при двамата проснати в безсъзнание нападатели, а после намери 

баща си при извора и му разказа за срещата с Карган Скитника. 
- Трябва да се посъветвам с Шагал - рече Дарал. - Не искам да пускам сина си да 

броди по света, но трябва ли да му преча, ако това е неговата съдба? И изобщо, може ли 
човек да се бори със съдбата? 

Дарал поклати глава и поведе сина си към дома на Шагал. Вървеше бавно и мислеше 
за волята на боговете и за това какво щеше да каже на Кармина, ако трябва да се разделят 
с единственото си дете. Димар не се измъчваше с такива въпроси. В още детското му 
съзнание нямаше място за повече от едно чувство и настроение, а в момента мисълта за 
Карган го беше завладяла напълно. 

Пред къщата на Шагал ги посрещна племенницата на старата жена. 
Посочи едно число от таблицата (или хвърли зарче). Ако посочиш 1, 2 или 3, отиди на 20. 
В противен случай отиди на 21. 

18.  
Димар кимна и хукна към селото. Скоро се върна на мястото на сбиването с няколко 

здрави мъже.  Двамата нападатели лежаха неподвижни, а от Карган нямаше следа. 
Така Димар пропусна своя шанс в живота и никога повече не видя Карган, нито някой 

друг от прочутите воини. В живота му имаше хубави и лоши неща, но най-интересното си 
остана онази среща с Карган и споменът за похвалата, получена от воина, което е жалко, 
нали? Искам да кажа, би могло да бъде доста по-интересно. 

Стига толкова! Ясно ти е, че се провали. Започни от епизод 1 и се опитай да 
направиш от Димар воин, а не обикновен селянин. 

19.  
Димар чу думите на Карган, но не помръдна от мястото си. 

- Искам да стана твой ученик - каза тихо той. 
- Какво чух? Ти искаш да станеш ученик на Карган ] Скитника? 
- Да - кимна Димар. - Чувал съм за теб. Ти си I велик воин. Ще бъде чест за мен да ме 

приемеш за ученик. 
- А-ха, разбирам - кимна Карган. - Мечти за слава. 
- Не - възрази Димар. - Това е моята съдба. 
- Така ли? 
- Да - разпалено започна момчето. - При раждането ми един голям звяр изял 

слънцето и старата Шагал, която помагала на майка ми при раждането, казала, че това е 
знак на боговете. 

- Какъв знак? - намеси се Ирма. 
- Слънцето се скрива веднъж на сто години, а понякога и по-рядко - обясни Карган 

замислено. - Това е знак, че на земята се е родил велик воин. Така е станало, когато се е 
родил Шангри Учителя. На колко години си, момче? 

- На петнадесет. 



- По дяволите! - Карган се втренчи в Димар. - Точно навреме! Ти си умен и имаш 
боен дух. От теб може да излезе добър воин. Наистина ли си роден в деня, когато звярът е 
изял слънцето? 

- Кълна се в родителите си! 
- Няма нужда да го правиш. Сам ще дойда да си поговоря с тях. Ако не си ме излъгал 

и те ти позволят да тръгнеш с мен. ще бъдеш мой ученик. А сега тичай към селото и 
доведи мъжете, защото тези двамата няма да са вечно в безсъзнание. 

Щастлив и развълнуван, Димар хукна да изпълни заръката на Карган. 
Отиди на 17. 

20.  
- Търсим Шагал - обясни Дарал на младото момиче. - Искам да я помоля за съвет. 

Тук ли е тя? 
- Че къде другаде да съм? - обади се старата жена отвътре. - Влезте! 
Дарал не се смути от обстановката в къщата, но за Димар всичко беше ново и странно. 

Имаше няколко разгърнати книги и много шишенца, пълни с течности. Някои от тях 
димяха, а други кротко бълбукаха. Старата Шагал се въртеше около огнището и 
наглеждаше варенето на някакви странни на вид билки. 

- Дошъл е часът, нали? - попита тя без да се обръщa. - Момчето иска да тръгне на 
дълъг път, а ти се колебаеш дали да го пуснеш. 

- Шагал, нима знаеш всичко? 
- Ясно е като бял ден - засмя се старииата. - Нахълтваш тук разтревожен, а хлапакът 

е с теб и очите му искрят. Хич не трябва да съм магьосница, за да отгатна какво ви мъчи. - 
Пусни го, Дарал - вече сериозно го посъветва Шагал. – Знам, че ти е мил, но съдбата го е 
определила да извърши велики дела. Човек не може да се противопоставя на волята на 
боговете, а те ти дадоха знак при раждането му. Помниш ли? 

- Помня, разбира се - въздъхна тежко Дарал. - Но майка му... 
- Тя ще разбере - успокои го Шагал. - Ще поплаче, но ще й мине. Майките усещат 

какво е най-добро за чедата им. 
Така и стана. Кармина бързо - преглътна сълзите си, събра малкото дрехи на сина си в 

един вързоп, сложи и храна за няколко дни и после тримата заедно зачакаха идването на 
Карган. 

Отиди на 22. 
21.  

- Търсим Шагал - обясни Дарал на младото момиче. - Искам да я помоля за съвет. 
Тук ли е тя? 

- Не - отвърна момичето. - Отиде в планината за билки. Трябва да се върне след ден-
два. 

- Тогава ще е късно - поклати отчаяно глава Дарал. - Е, сине, ще постъпя както каже 
майка ти. 

Посочи едно число от таблицата (или хвърли зарче). Ако посочиш 1, 2 или 3, отиди на 
25. В противен случай отиди на 26. 

 

 



 



22.  
Очакваният гост се появи привечер. Поздрави учтиво Кармина, прие с широка усмивка 

поканата й да се присъедини към скромната им трапеза и веднага започна да разправя 
весели случки. Едва в края на вечерята отвори дума за момчето им.  

-  Истина ли е, че е роден в деня, когато звярът за последен път погълна слънцето? — 
обърна се Карган към Дарал. 

- Истина е - потвърди бащата на Димар. - Но откъде можем да сме сигурни, че 
именно той е избранникът на боговете? 

-  Момчето е умно и смело. От него ще излезе добър воин. Но дали ще бъде 
непобедим като Шангри. Учителя, това знаят само боговете. Сега питам теб Дарал, и теб - 
Кармина, давате ли разрешение на сина си да стане мой ученик? 

-  Да - въздъхна дълбоко Дарал. 
-  Да - потвърди Кармина. 
-  Ура! - зарадва се Димар и прегърна щастливо родителите си. - Няма да ви изоставя! 

- увери ги страстно той. - Често ще идвам да ви виждам и да разбера дали имате нужда от 
нещо. 

- Добре тогава - намеси се Карган. - Сега ще ви оставя да се разделите както 
подобава, защото сигурно няма да видите сина си поне половин година, а утре рано 
сутринта ще мина да го взема.   

- Подслони се в моя дом - предложи му Дарал. - Ще бъде чест за мен да приема 
толкова велик воин.  

- Благодаря ти за щедрото предложение, но Карган Скитника не обича да вижда 
таван вместо открито небе. 

На следващия ден Карган дойде с изгрева на слънцето и двамата с Димар се отправиха 
на дълъг път.  

- Къде отиваме, учителю? - попита го Димар, когато и последната къща на родното 
село се скри в далечината. 

- Където ни видят очите - отвърна Карган. Отиди на 23 
 

23.  
Сега е време да попълниш таблиците в дневника, който се намира в края на книгата. 
Таблица „ЛЯВ КРАК“: в нея трябва да запишеш три оценки за своя ляв крак - оценка за 

бързина, за сила и за техника. Посочи три числа от таблицата Първото число е твоята 
оценка за бързина 

Второто число е твоята оценка за сила, а третото число е твоята оценка за техника. 
ВНИМАНИЕ! Ако посочиш числата 1 или 6, опитът не се зачита и трябва да посочваш 

ново число. Спазвай това правило, защото максималната оценка е 5, а минималната е 2! 
ВНИМАНИЕ! След като определиш оценките за бързина, сила и техника, трябва да ги 

събереш. Ако сумата е по-малка от 10, определените оценки не се зачитат и трябва да 
посочваш наново числа. 

Таблиците „ДЕСЕН КРАК“, „ЛЯВА РЪКА“ и „ДЯСНА РЪКА“ се попълват по 
абсолютно същия начин. 

Таблица „ТЕХНИКИ“: в нея трябва да запишеш пет оценки за петте изброени техники. 
За целта посочи пет числа от таблицата Първото посочено число ще бъде твоята оценка за 
„блок“, второто - за „захват“ и т.н. 



ВНИМАНИЕ! И тук важи правилото, че ако посочиш числата 1 или 6, опитът не се 
зачита и трябва да посочваш ново число. 

Ще имаш възможност на два пъти да повишаваш някои от оценките си, затова в 
таблиците е предвидено място за записване на промяната на оценките. 

ВНИМАНИЕ! След като определиш оценките за петте техники, трябва да ги събереш. 
Ако сумата им е по-малка от 18, определените оценки не се зачитат и трябва наново да 
посочваш числа. 

Останалите таблици в дневника ще попълваш едва когато срещнеш враг и влезеш в 
битка с него. 

Ако си попълнил първите пет таблици в дневника, отиди на 24. 
24.  

В този епизод ще намериш обяснение на петте изброени техники. 
БЛОК - това е най-лесният начин да се предпазиш от Вражия удар. Блокът е техника, 

която може да се изпълнява с ръце или с крака. Можеш да блокираш само с една ръка или 
с двете ръце заедно. При краката нямаш този избор, защото винаги единият ти крак трябва 
да е стъпил на земята. Ако решиш да приложиш блок срещу вражи удар с крак, можеш да 
избираш с какво да блокираш — с ръка, с две ръце или с крак. Срешу вражи удар с ръка 
изборът е по-малък - с ръка или с две ръце. 

Да направиш блок с някоя част на тялото си (ръка или крак) означава да поставиш 
тази част на тялото си между оръжието, с което противникът нанася удара ( то може да е 
ръка, крак, пръчка или нещо друго) и своето тяло. 

За успешен блок най-важна е оценката ти за БЛОК, а след това оценката за бързина 
на частта от тялото, с която правиш блока. Защото най-важно при блокирането е да 
изпревариш противника и да се защитиш преди оръжието му да е успяло да те порази. 

ЗАХВАТ - в учението на Шангри, което Карган преподава на Димар, захватът е 
защитна техника, която поставя началото на бърза атака. Това важи само за начинаещите 
ученици, като Димар. Освен това захватът участва в сложни бойни техники, но Димар е 
все още много далече от възможността да ги усвои. 

Захват се прави с една или с две ръце. Целта на захвата е не само да се блокира, а и да 
се обездвижи противниковото оръжие. Това нарушава равновесието на противника и дава 
възможност за нанасяне на по-силен удар. 

Захватът с две ръце е по-сложен за изпълнение, но дава по-голямо предимство на 
изпълняващия го, защото се постига пълен контрол върху противниковото оръжие и се 
изисква по-малко усилие да бъде изваден противникът от равновесие А това би го 
направило лесна мишена за удар. Захватът с две ръце изисква по-добра техника и бързина 

Пример: противникът замахва с дясната си ръка към лицето ми. но аз правя захВат с 
лявата — протягам я напред към неговата дясна ръка, но не се задоволявам само да отбия 
удара, а хващам атакуващата ръка на противника. След това бързо мога да опитам удар. 
докато той е по-бавен, защото не е очаквал захвата ми и не може толкова бързо да повтори 
удара си. Това се нарича „захват с лява ръка“. 

При захват най-важна е оценката за ЗАХВАТ, а след това оценката за техника на ръката 
(или ръцете. ако решиш да го правиш и с двете), която изпълнява захвата. Захватът е 
сложна техника, която изисква майсторство, но за сметка на това носи голямо предимство 
при правилно изпълнение. 



УДАРИ: учението на Шангри различава три вида удари в зависимост от целта им - 
лъжлив, маркиращ и завършващ. И трите вида удари могат да се извършват и с крак и с 
ръка по желание на боеца. 

В началото на обучението си Димар изучава само обикновените удари, които са по 
ефикасни. (Брус Ли казва, че с увеличаване на сложността на удара намалява 
вероятността той да бъде изпълнен според желанието на боеца Разбира се, това зависи 
и от класата на боеца.) Единствената по-сложна техника, която Карган преподава на 
Димар, е лъжливия удар, чиято цел е да заблуди противника, да отвори пролука в 
защитата му и да не му даде време да реагира на истинската атака. 

ЗАВЪРШВАЩ УДАР: силен и точен, този удар има за цел да нанесе сериозни 
поражения на противника. Може да се нанася с крак или с ръка в зависимост от желанието 
на боеца. 

На този етап от обучението си Димар трудно може да постигне ситуация, в която 
направо да нанесе завършващ удар срещу силен противник. Затова е добре първо да се 
направи лъжлив удар и при успех да се продължи със завършващ. 

За успеха на този удар най-важна е оценката за ЗАВЪРШВАЩ УДАР, а след това - 
оценката за сила. 

МАРКИРАЩ УДАР: той има за цел да поддържа напрежение в противника и да не му 
дава да преминава в атака. Този удар трябва да се нанася бързо но не е задължително да е 
силен, защото целта му не е да порази сериозно противника, а само да му отнеме 
инициативата за атака. 

Но срещу противник с добра защита е трудно да се нанесе завършващ удар и тогава 
една поредица от успешни маркиращи удари би могла да свърши същата работа. 

За успеха на този удар най-важна е оценката за маркиращ удар, а след това — 
оценката за бързина.  

ЛЪЖЛИВ УДАР: той трябва да заблуди противника за истинската цел на атаката. Без 
него е почти невъзможно да бъде победен противник със силна защита, защото Димар не 
владее сложни техники. 

Пример за лъжлив удар с ръка: искам да ударя противника в главата, но той е заел 
правилна защитна стойка и предпазва както главата си, така и трупа. Трябва да го 
накарам да отслаби защитата на главата си, за да мога да нанеса удар там. Затова правя 
лъжлив удар с ръка към трупа. Противникът решава, че ще го атакувам в трупа и 
съсредоточава защитата си в тази част на тялото. Това неизменно отслабва защитата на 
главата, защото той сваля гарда си надолу към трупа, и тогава аз нанасям истинския 
удар в набелязаната цел. Няма значение дали истинският удар е завършващ или само 
маркиращ. Това зависи от мен и от начина, по който съм извършил лъжливия удар. При 
отлично изпълнение на лъжлив удар по всяка вероятност ще ми се отдаде възможност да 
отправя завършващ удар Ако лъжливият ми удар е бил само добър, то по-вероятно е да 
не ми се отдаде възможност за завършващ удар и тогава трябва да се примиря с 
маркиращ 

Лъжливият удар трябва да бъде достатъчно бавен, за да се даде възможност на врага 
да реагира както искам. В същото време трябва да бъде достатъчно бърз, за да не се даде 
време на противника да отгатне лъжливата маневра и да се приготви за истинската атака 
Трябва да премина към истинската атака веднага щом противникът оголи желаната от 
мен част от тялото си, подведен от лъжливия ми удар. 



Лъжливият удар е маневра, която не трябва да се прилага прекалено често, защото 
тогава ще се загуби ефекта й. Противникът ще свикне с този тип атака, ще стане по-
предпазлив и вече няма да се хваща на уловките. 

Ако си спомниш цитираното по-горе мнение на Брус Ли, ще разбереш, че лъжливият 
удар усложнява атаката и изисква повече майсторство. Ето защо срещу слаби 
противници, чиято защита може да бъде пробита и без лъжливи движения, няма смисъл 
да се рискува с по-сложни техники. Но срещу добър противник лъжливият удар е 
необходимост и тежко му на онзи, който не го владее добре. 

За успеха на лъжливия удар най-важна е оценката за ЛЪЖЛИВ УДАР. а след това - 
оценките за техника и бързина. 

Ударите могат да бъдат насочени към главата, тялото, слабините и коленете на 
противника. Най- мощни са тези в главата и слабините Те снижават значително 
боеспособността на противника. Трудно е да се постигне добро попадение в коляното на 
врага. но то би могло да доведе до сериозна контузия и да предреши боя без да бъде 
убиван противникът. 

Вече знаеш достатъчно за особеностите на петте техники. Това трябва да ти помогне 
да си изградиш правилна тактика срещу всеки противник. 

Отиди на 27. 

25.  
Кармина прехапа устни, когато научи за желанието на сина си. Винаги беше гледала на 

предсказанието на Шагал като на безобидна бабешка приказка, а ето че то беше на път да 
се сбъдне. По всичко личеше. че момчето гори от желание да последва прочутия воин и да 
се учи от него. 

Тя погледна сина си. Стори и се толкова малък и беззащитен Та той още не знаеше 
какво точно иска, видял един воин и податливото на вятърничави идеи детско съзнание бе 
завладяно от мечтата да бъде кв- то силния мъж. Ако сега успееше да го спре, той скоро 
щеше да забрави за Карган и щеше да се превърне в човек като всички останали. И щеше 
да бъде близо до нея, Мисля за себе си, а не за него, упрекна се тя. Моят син е вече голям 
и има своя съдба. Не може цял живот да се пречка около полата на майка си. 

И така, Кармина бързо преглътна сълзите си, събра малкото дрехи на сина си в един 
вързоп, сложи и храна за няколко дни и после тримата заедно зачакаха идването на 
Карган.  Отиди на 22. 

26.  
Кармина прехапа устни, когато научи за желанието на сина си. Винаги беше гледала 

на предсказанието на Шагал като на безобидна бабешка приказка, а ето че то беше на път 
да се сбъдне. По всичко личеше, че момчето гори от желание да последва прочутия воин 
и да се учи от него. 

Тя погледна сина си. Стори й се толкова малък и беззащитен. Та той още не знаеше 
какво точно иска. Бе видял един воин и податливото на вятърничави идеи детско 
съзнание бе завладяно от мечтата да бъде като силния мъж. Ако сега успееше да го спре, 
той скоро щеше да забрави за Карган и щеше да се превърне в човек като всички 
останали. И щеше да бъде близо до нея. 

- Не! - решително се възпротиви тя и придърпа Димар в прегръдките си. - Няма да 
пусна сина си с Карган Скитника, колкото и велик воин да е той. 

- Но, мамо... 



- Никакво „мамо“ - отряза го Кармина. - He искам да говорим повече по този въпрос. 
Димар погледна умолително към баща си, но не получи подкрепа и замълча. От опит 

знаеше, че решенията на майка му са окончателни и нищо не може да се направи срещу 
тях. Отиди на 28. 

 
27.  

Цели две години Димар вървеше като сянка след своя учител и старателно усвояваше 
основите ма изкуството за ръкопашен бой, създадено от Шангри. Двамата странстваха из 
далечни земи. преживяха незабравими приключения и не веднъж се измъкваха на косъм от 
смъртта Но разказът за това време е твърде дълъг, за да му бъде отделено място в тази 
книга. 

Карган се възхищаваше открито на ученика си и на способноста му да заучава бързо и 
правилно отделните техники. Скоро той се убеди, че именно Димар е воинът, обещан от 
боговете със слънчевото затъмнение и хвърли много старание и сили. за да даде на 
момчето най-доброто, на което беше способен 

- Грешките в началото на обучението се отстраняват най-трудно - обичаше да 
повтаря той и караше Димар да упражнява елементарни защитни и нападателни техники 
по стотици пъти на ден, за да ги усвои до съвършенство. Едва тогава преминаваха към 
следващите уроци. 

- Учителю, защо не ме научиш да се бия с някои оръжия? — попита го Димар един 
ден. - Така ще бъда по-силен и по-опасен за враговете си. Сега се чувствам слаб. Та аз не 
знам дори една сложна техника! 

- Не се тревожи - успокои го Карган. - Още е рано да посягаш към оръжието. Първо 
трябва да усвоиш до съвършенство изкуството на боя с голи ръце. Защото всяко оръжие 
трябва да се разглежда като естествено продължение на ръката. 

- Кога ще стане това? — попита нетърпеливо момчето. 
- Не бързай! Когато преценя, че си усвоил достатъчно от мен, ще те пратя при един 

мой приятел, а после при самия Шангри. Ще отидеш при него с моята гореща препоръка 
и с наученото от мен. Тогава той ще се заеме с обучението ти и ще те просвети във 
висшите тайни на бойното изкуство. 

- Защо ти не го направиш? Нима знаеш по-малко от Шангри? 
- Всички знаем по-малко от Шангри - снизходително рече Карган. - Той е най-

великият воин на нашето време и нито един от нас, другите майстори не може да се мери 
с него. Но не това е причината наистина, аз знам почти всичко, което знае и Шангри, но 
аз не мога да те науча на него така, както ще го направи той. Ненапразно го наричат 
Шангри Учителя. 

За двете години, прекарани с Карган, Димар на три пъти се видя с родителите си. 
Посрещнаха го с бурна радост и голяма гордост. Вестта за способния ученик на Скитника 
и съвместните им подвизи бе стигнала до селото и хората го гледаха с уважение и малко 
страх. Дори в погледа на Ирма долови любопитство а може би и нещо повече, но 
идванията му бяха все за кратко и не се отдаваше сгоден случай да се види насаме с нея, за 
да разбере дали не си въобразява. 

А той си беше все същият. Бе пребродил много земи и беше видял много красиви жени. 
Някои от тях открито бяха показвали, че го харесват, но в сърцето му имаше място само за 
едно момиче и то се наричаше Ирма. 

Веднъж Карган дойде заедно с него в селото и веднага разбра каква е работата. 



- Харесваш ли я? - притисна го той веднага щом останаха насаме. 
- Не - бързо отговори Димар. - Да - призна той. защото най-важният урок. който 

беше научил от учителя си беше, че лъжата е началото на злото. - Да. харесвам я. Много - 
добави след известно колебание. 

- Тогава върви и й го кажи - настоя Карган. 
- Не мога. Преди повече от две години тя ми каза, че трябва да си намеря някое 

момиче на моята възраст. 
- Оттогава е изтекла много вода - засмя се Карган. - А и ти много възмъжа, откакто 

свикна да спиш под открито небе и да гледаш смъртта в очите. Послушай опитния си 
учител - жените не могат да поддържат едно мнение от изгрев до залез слънце, а ти ми 
говориш за цели две години Ако искаш да знаеш, аз наблюдавах скришом любимата ти и 
смятам. че тя те харесва Да пукна, ако не е така. 

- Невъзможно - възкликна Димар. 
- Вече е достатъчно голяма, за да мисли за женитба - продължи невъзмутимо Карган, 

- но все още сърцето й не е проговорило към никого. 
- Ти пък откъде знаеш? 
- Разпитах тук-там - усмихна се хитро Скитника. - Хората стават приказливи, когато 

велик воин като мен ги заговори. 
- Стига - намуси се Димар. - Даваш ми напразни надежди. 
- Не искам да те насилвам, но се страхувам да не залинееш от любовна мъка. 
- Няма. 
- Добре. 
- И повече нито дума за нея. Обещаваш ли? 
- Обещавам. Но ще си глупак, ако поне не я попиташ. 
- Аз съм воин. 
- Понякога това е другата дума за глупак — каза Карган и приключи разговора. 
- Но Димар никога не събра смелост, за да отиде сам при Ирма, а съдбата не бе така 

услужлива да им предостави сгоден случай да се видят насаме. Двамата се обичаха и 
страдаха, разделени от своята нерешителност. 

Димар намираше лек, като се занимаваше все по-усърдно с бойни изкуства и се 
впускаше заедно с Карган в опасни приключения. А Ирма... тя слушаше с трепет и 
престорено безразличие разказите за неговите подвизи и често си мечтаеше за още само 
един влюбен поглед от негова страна, за един от онези изпълнени със страст погледи, 
които той не скъпеше за нея в отдавна отминалите дни, и които тя бе отхвърлила така 
безразсъдно. И всеки ден Ирма молеше боговете да простят миналата й гордост и да й 
дадат още един шанс. 

Но боговете бяха твърде заети, за да осъществят желанията на двамата влюбени и през 
двете години. докато Димар учеше при Карган, те не съумяха да разкрият чувствата си. 

Отиди на 29. 

28.  
Очакваният гост се появи привечер. Поздрави учтиво Кармина, прие с широка усмивка 

поканата й да се присъедини към скромната им трапеза и веднага започна да разправя 
весели случки. Едва в края на вечерята отвори дума за момчето им. 

- Истина ли е. че е роден в деня, когато звярът за последен път погълна слънцето? - 
попита той.  



- Да - отвърна Дарал. - Истина е, но аз и моята жена не вярваме, че знакът на боговете 
сочи нашия син. Той е обикновено момче и не обича битките. 

- Видях го днес, когато се опита да защити момичето, вместо да избяга. Смел е и от 
него може да излезе добър воин. 

- Не искам синът ми да става воин - намеси се Кармина. 
- Да - потвърди Дарал. - Не искаме да се разделяме с него. 
- Добре тогава - усмихна се Карган. - Няма да го взема без позволението ви.  
С това разговорът приключи. Скоро той им благодари за гостоприемството и се сбогува 

с тях. Поканиха го да пренощува. но Карган отказа и изчезна в тъмнината. Димар дълго 
гледа след него с просълзени очи. 

Минаха години от тази случка Димар порасна и стана голям мъж. Намери си хубаво 
момиче, беше добър съпруг и добър баща. В живота му имаше хубави и лоши неща. но 
най-интересното си остана онази среща с Карган и споменът за похвалата, получена от 
воина. Което е жалко, нали? Искам да кажа. можеше да бъде доста по-интересна тази 
история. 

Стига толкова! Ясно ти е. че се провали. Започни от епизод 1 и се опитай да направиш 
от Димар воин, а не обикновен селянин. 

 
29.  

Най-сетне настъпи денят, когато Карган реши, че Вече не може да научи Димар на 
нищо ново. Бяха изминали две години и малко, откакто двамата се бяха срещнали за 
първи път. Две години са много за едно момче и седемнадесет е много повече от 
петнадесет. Димар видимо бе пораснал и възмъжал. Сега изглеждаше като истински мъж. 
Лицето му бе леко загрубяло, чертите бяха станали по-мъжки и това определено го 
правеше привлекателен за другия пол. Карган често си мислеше, че ако не беше 
изумителната и доста наивна вярност на ученика му към Ирма, Димар щеше да прекара 
доста по-весело тези две години. 

- Дойде време да се разделим - рече му Карган Скитника. - Прекарахме две славни 
години, но ти имаш още какво да научиш и трябва да смениш учителя си. 

- Ще ме изпратиш при Шангри? - попита го Димар. 
- Да, но първо искам да отидеш при един друг учител, за да затвърдиш уроците, които 

ти давах. Той се казва Пендар и е малко странен и суров човек. Но ако спечелиш 
благоволението му, той ще те направи по-добър боец. Може би ще те подложи на из-
питание, преди да те приеме за свой ученик. Надявам се, че ще го издържиш. 

- А ако не успея? 
- Хм, изпитанията на Пендар обикновено са такива, че ако не успееш, просто ще умреш. 

Предупредих те, че е суров човек. 
И така Карган Скитника обясни на Димар как да намери новия си учител, сбогува се 

сърдечно с него и двамата поеха всеки по своя път. Щяха да минат години преди да се 
съберат отново в един смъртоносен дует, но това е друга история, която няма място в тази 
книга. 

Отиди на 30. 
 

30.  
След два дни път, в които не се случи нищо запомнящо се, Димар стигна до кръстопът. 

Имаше два пътя, по които можеше да стигне до Пендар. Единият минаваше през 



равнината. На пръв поглед изглеждащ по-добър, защото бе оживен и минаваше през 
Калаврия - един от големите градове. Но именно това малко притесняваше Димар. 
Двугодишните скитания с Карган го бяха научили, че в града понякога е доста по-опасно, 
отколкото и в най-гъстата гора. 

Другият път минаваше напреко през планината пресичайки безлюдни местности и 
райони, за които Димар не знаеше нищо. Той не се притесняваше, че ще остане без храна 
и вода, само защото по този път нямаше населени места. Цели петнадесет години бе 
живял в планината и знаеше как да се сдобие с онова, което му е нужно. Но също така 
знаеше, че дивите места често крият смъртоносни опасности. Освен всичко друго, те 
привличаха разбойници. 

Намери в дневника таблицата „ПРЕМЕЖДИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ПЕНДАР“. В нея е 
записано, че в началото енергията ти е 20 (двадесет) точки. Отбелязвай честно всяка 
промяна на енергията. Кой път ще избереш? 

- през равнината - отиди на 33. 
- през планината - отиди на 115. 

31.  
Димар бързо забрави неприятния епизод със стражите. Стомахът му напомни за себе 

си и поиска да бъде запълнен, а лекият хлад, настъпващ със спускането на слънцето към 
хоризонта подсказваше, че трябва да си намери подслон за през нощта. 

Обзет от такива мисли, Димар едва не се блъсна в един сакат просяк. Забеляза го в 
последния момент и рязко отскочи встрани. 

- Помогни на стареца, млади момко! - примоли се жалостиво просякът. - Боговете ще 
те възнаградят за добрината ти. 

Димар се вгледа в човека. Лицето му беше сбръчкано от старостта, дългата бяла коса 
се сливаше с брадата и се спускаше по гърдите му. Краката му бяха отрязани до 
коленете, а дясната ръка - чак до рамото. 

- Пострадах в битка с нашествениците от пустинята - обясни с горчивина старецът, 
когато улови погледа на Димар. - Дадоха ми пет сребърни монети като обезщетение, по 
една и половина за всеки крак и две за ръката. Сам виждаш, не мога да заработя хляба си, 
ако не прося. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да отмине стареца - отиди на 34. 
— да даде две сребърни монети на стареца - отиди на 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32.  
За вечерта Димар имаше две задачи - да намери подслон за през нощта и да намери 

хубава гостилница, където да подкрепи измореното си тяло. Глождещият го глад сам 
определи кое е по-важно и той се зае да намери нещо за ядене. 

Скоро откри две прилично изглеждащи гостилници - „Сладкото пиле" и „Дивото прасе". 
На вид бяха почти еднакви, и в двете имаше по няколко свободни, маси, а основната 
разлика беше в предлаганите блюда и човек можеше да се досети за нея още по имената 
на гостилниците. 

Къде искаш да вечеря Димар? 
- в „Сладкото пиле“ - отиди на 35. 
- в „Дивото прасе“ - отиди на 39. 
 

33.  
След кратко колебание Димар избра сигурността на равнината. Бе нощувал в много от 

големите градове, които се славеха с опасните си жители, но всеки път бе съумявал да 
открие навреме опасността и да я избегне. А и Калаврия нямаше име на разбойническо 
средище. 

Три дни по-късно той видя стените на града. Бяха високи по четиридесет стъпки и 
ограждаха Калаврия отвсякъде. На всеки сто стъпки дължина древните строители бяха 
издигнали по една стражева кула, а други четири кули, ориентирани в четирите посоки на 
света, бяха единствените входове към града. 

Всяка от четирите кули съдържаше в основата си проход, широк петнадесет стъпки и 
преграден с две дебели дъбови врати и няколко железни решетки, в мирно време вратите 
зееха приветливо отворени, а решетките бяха вдигнати горе в специални отвори и човек 
трябваше да се загледа внимателно в тавана, за да разбере, че съществуват. 

Димар влезе през северната кула и беше стигнал до средата на широкия проход, когато 
от малка стаичка в кулата излязоха двама стражи и му препречиха пътя. Единият беше 
едър и дебел, а другият - среден на ръст и с глуповата усмивка. 

- По каква работа? - попита дебелият. 
- Търся подслон за една вечер - отвърна му Димар и се приготви да продължи. 
Но стражът го блъсна в гърдите и се ухили. 
- Я не бързай толкова! В нашия град не пускаме голтаци. 
- Не съм голтак! 
- Нима? Погледни се! Та ти дори нямаш втори чифт дрехи. Тръгнал само с един малък 

вързоп и се репчи! - Последното изречение бе отправено към втория страж, който не 
закъсня да се захили на постната шега на другаря си. 

- Дрехите не правят човека - възрази Димар. - А сега ме пуснете да вляза в Калаврия. 
- За нищо на света няма да пусна в нашия красив град мухльо като теб - поклати глава 

стражът. - Разкарай се! 
Какво искаш да направи Димар? 
- да си пробие път с бой - отиди на 36. 
- да отвърне с остра и хаплива реплика - отиди на 38. 
- примирено да помоли да го пуснат - отиди на 40. 
 
 
 



 



34.  
- Не ти вярвам, старче - поклати глава Димар. - Познавам подлостта на твоето 

съсловие. През деня сте я без крак, я без ръка, а вечер те се появяват изневиделица. Не 
знам как ги правите тези фокуси, а и не ми е работа, но няма да се хвана на тази въдица. 

И без да даде възможност на просяка да се зашити, Димар продължи към големия 
площад в центъра на града. 

Отиди на 32. 
35.  

Вкусът на крехкото пилешко месце се стори по-привлекателен на Димар и той без 
колебание избра „Сладкото пиле“. Съдържателят на гостилницата го прие с приветлива 
усмивка, изчака го да избере маса и едва тогава се осведоми вежливо за желанията на 
госта. Споразумяха се за цяло пиле, дебела и топла пита и чаша бяло вино. 

Димар беше преполовил пилето, когато в гостилницата влязоха петима едри мъже със 
залитащи походки и враждебни погледи. Те застанаха в средата на голямото помещение 
и огледаха клиентелата, потривайки нетърпеливо юмруци След това се насочиха към 
една маса. където бяха седнали двама слабички мъже. Петимата ги наобиколиха и 
водачът им пристъпи решително към набелязаните жертви. 

- Хапвате, значи! - кресна той. - Значи, хапвате си! 
Очевидно не бе в състояние да измисли нещо по-умно, защото повтори тази фраза още 

три пъти. Накрая кресна: 
- Абе вие да не сте глухи? Защо не ми отговаряте, мърши с мърши? 
И без да чака отговор, той сграбчи единия, изправи го и грубо го блъсна върху масата. 

Остатъците от вечерята се разпиляха по пода. а двете стъклени чаши с трясък се 
превърнаха в купчина ненужни стъкла. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да се намеси - отиди на 41. 
— да не се намесва - отиди на 44. 

36.  
Кръвта на Димар кипна и той бързо показа, че не си е губил времето като ученик на 

Карган. Десният му крак светкавично се издигна и удари с всичка сила наглия страж. 
Тялото на нахалника политна назад и тежко се стовари на земята. 

— Искаш ли и ти да опиташ? - предизвикателно се обърна Димар към другия страж. 
В това време от малката стаичка изскочиха още петима стражи, въоръжени с дълги 

копия. Изглеждаха твърдо решени да отмъстят за другаря си. 
Димар усети, че нещата се развиват в неблагоприятна посока и първата му мисъл бе да 

си плюе на петите. Но веднага разбра, че това е невъзможно. Копията щяха да го застигнат, 
ако обърнеше гръб на враговете си. 

Какво искаш да направи Димар? 
- да се предаде - отиди на 42. 
- да се бие - отиди на 45. 

37.  
- Ще ти счупя побелялата глава, ако открия, че ме лъжеш - заплаши го Димар. - 

Много от вас правят разни номера, та да изглежда, че нямат ръце и крака. Ако и ти си от 
тях, признай си докато не е станало късно. 



— Думите ти ме обиждат - възнегодува старецът. - Провери, щом не вярваш. О, богове, 
щях ли да се унижавам да прося, ако бях здрав! 

— Добре, добре, вярвам ти - каза Димар, който междувременно беше успял да огледа 
внимателно закърнелите рани на стареца и да се увери, че са истински. - Ето ти две 
сребърни монети. Ще ти стигнат за няколко дни, нали? 

— Боговете да ти дадат щастлив живот, момко - просълзи се старецът. - Не съм бил 
толкова богат от години. - Изведнъж старецът се сепна. - Ти си богат, нали? Не, не ми 
отговаряй. Богат си, щом можеш да отделиш две монети за един жалък просяк. Нека те 
предупредя - не показвай, че имаш пари, защото в някои странноприемници стават 
странни неща. 

— Какви неща? 
— Нападат богати странници и ги ограбват. После човекът се оплаква, но от крадците 

няма и следа. Ето защо - пази се! 
— Благодаря ти. старче! А сега трябва да вървя. 
— Почакай! Щом си толкова добър, дали няма да ми направиш една услуга? Отдавна си 

мечтая да походя. 
— Да походиш! Та ти нямаш крака! 
— Но ако се съгласиш да ме поносиш на гърба си, това ще е все едно, че ходя. Знам, че 

не съм много лек, но ти си млад и здрав, няма да се умориш много. 
Как искаш да постъпи Димар? 
- да угоди на стареца - отиди на 47 
- да откаже - отиди на 62. 

 
38.  

Кръвта на Димар кипна, но не чак дотам, че да удари стражите. Въпреки това, не можа 
да удържи хапливия си език. 

— Не ще да е толкова красив този град, щом го лазят тъпаци като Вас двамата — заяви 
той за начало. 

Щеше да задълбае в същия дух, но дебелият реагира моментално на обидата и грубо го 
блъсна с длан В лицето. След това хвана копието си като тояга и ое приготви да замахне. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да отвърне на удара - отиди на 43. 
— да се въздържи - отиди на 46. 

39.  
След кратко колебание Димар предпочете „Дивото прасе“. Съдържателят на 

гостилницата го прие с приветлива усмивка, изчака го да избере маса и едва тогава се 
осведоми вежливо за желанията на госта Споразумяха се за едно бутче, две ребра, дебела 
и топла пита и чаша бяло вино. 

Хубавата храна се услади на Димар и той почти с нежелание напусна гостилницата. 
Лек полъх на вятъра погали тялото му, когато излезе навън, и той лениво се усмихна. Сега 
му се искаше да поспи хубаво. 

Отиди на 68. 
40.  

Кръвта на Димар кипна, но той съумя да се овладее и дори не отвърна хапливо на 
обидата на дебелака. Вместо това съвсем учтиво помоли да бъде пуснат в града. 



- Абе ти уши нямаш ли? - кресна дебелият. - До утре да ми се молиш, пак няма да те 
пусна. Разкарай се. че ако ми кипне... 

И тогава от стаичката излезе висок мъж на средна възраст. Дрехите и въоръжението му 
издаваха по-висок чин. 

- Какво става тук? - строго попита той. - Защо спирате човека? 
- Ами... изглежда ми съмнителен - несигурно отвърна дебелакът. - Сигурно е просяк. 
- Глупости! - не се сдържа Димар. - Имам достатъчно пари. 
- Съжалявам за държанието на двамата ми подчинени - извини се началникът на 

стражата. - Влез в Калаврия и забрави за тази малка неприятност. 
- Така да бъде - добродушно кимна Димар и скоро северната кула остана зад гърба му. 
Отиди на 31. 

41.  
Димар рязко стана от мястото си и се запъти към петимата грубияни. Той бутна грубо 

настрани един. който му препречваше пътя. хвана за рамото водачът им и рязко го 
извъртя към себе си. 

- Оставете хората намира! 
Онзи го изгледа учудено, после се зае да го преценява и някакъв злобен блясък се 

появи в очите му. 
- Разкарай се. преди да е станало късно — процеди водачът на грубияните. - Ще бъда 

великодушен към теб. Ако се махнеш бързо, няма да те накажа за глупостта ти. 
Какво искаш да направи Димар? 

- да се оттегли - отиди на 48. 
- да нападне веднага грубияните - отиди на 55. 
 

42.  
Димар бързо съобрази, че няма никакъв шанс срещу многобройния и добре въоръжен 

противник. Все още не владееше добре бойните изкуства, а и пространството беше тясно 
и не даваше простор за действие.  

-  Спокойно! - каза бързо той и вдигна ръце, за да докаже, че няма намерение да се 
бие. - Нямаше да го...  

Но стражите не го оставиха да продължи. Най-дръзкият от тях връхлетя и го удари с 
дръжката на копието си в гърдите. Димар залитна от болка. Останалите се нахвърлиха 
срещу него като чакали. 

Посочи едно число от таблицата в края на книгата. Ако е от 1 до 3, отиди на 50. 
Ако е от 4 до 6, отиди на 56. 

43.  
Следвайки златното правило, че който удря пръв. удря два пъти, Димар направи бърза 

крачка към врага си и със силен ритник в гърдите го отблъсна назад. Противникът му се 
сгромоляса тежко на земята. 

В това време от малката стаичка изскочиха още петима стражи, въоръжени с дълги 
копия. Изглеждаха твърдо решени да отмъстят за другаря си. 

Димар усети, че нещата се развиват в неблагоприятна посока и първата му мисъл бе 
да си плюе на петите. Но веднага разбра, че това е невъзможно. Копията щяха да го 
застигнат, ако обърнеше гръб на враговете си. 

 



 



 
Един от стражите сложи край на колебанието му, удряйки го с все сила с дръжката на 

копието си в гърдите. Другите не закъсняха да се нахвърлят и да излеят злобата си 
върху поваления противник. 

Посочи едно число от таблицата в края на книгата. Ако е от 1 до 3, отиди на 52. 
Ако е от 4 до 6, отиди на 59. 

44.  
Петимата бързо се справиха с първите си жертви и се огледаха за други. Димар се 

стараеше да не поглежда към тях, за да не ги предизвика. Водачът тръгна между масите 
и мина зад гърба му. Ако искаше да го вижда. Димар трябваше да се обърне, а това 
сигурно щеше да направи впечатление. Вместо тоба той напрегна слуха си, за да чуе 
приближаващи се стъпки.  

-  Хей, ти! - подвикна му един от другите четирима. - На теб говоря, чуваш ли? 
- На мен? - попита Димар и го погледна. В този момент нещо тежко се стовари върху 

гърба му и го притисна към масата. Той веднага схвана ситуацията. Бяха го залъгали, за да 
може водачът да се приближи незабелязано и да го нападне в гръб. 

Останалите четирима не закъсняха да се намесят. Димар се опита да отхвърли едрото 
тяло на водача, но тъкмо се изправи и друг от противниците с всичка сила заби юмрука 
си в незащитения му корем. Той се преви от болка. Върху тялото му се посипаха удари. 
Димар падна на пода и се сви на кълбо. Изглеждаше лесна жертва и това подлъга 
грубияните. 

- Оставете го на мен! - заповяда водачът, грабна един стол за облегалката и замахна 
към поваления си противник. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да парира удара с блок — отиди на 49. 
— да парира удара със захват — отиди на 53. 
 

45.  
Димар се хвърли смело срещу враговете си, надявайки се да ги изненада с дързостта 

си. С бърз скок се озова до един от стражите и го удари с юмрук в лицето. Веднага след 
това пусна в действие десния си крак и порази с него други двама - единия в лицето, а 
другия в слабините. 

Но стражите бързо се съвзеха след началното объркване и численото превъзходство си 
каза думата. Един от тях издебна Димар в гръб и стовари с всичка сила дръжката на 
копието си в гърба му. Другите не закъсняха да се нахвърлят и да излеят злобата си върху 
поваления противник. 

Посочи едно число от таблицата в края на книгата. Ако е от 1 до 3, отиди на 51. Ако 
е от 4 до 6 отиди на 57. 

46.  
Димар понечи да отвърне, но бързо се овладя. Без съмнение в стаичката имаше още 

стражи, които щяха да се намесят, ако се стигнеше до бой. Стражът използва колебанието 
му и го удари още веднъж, този път по-силно, право в гърдите. 

Тогава от стаичката излезе висок мъж на средна възраст. Дрехите и въоръжението му 
издаваха по- висок чин. 

- Какво става тук? - строго попита той. - Защо се заяждате с човека? 



- Ами... изглеждаше ми съмнителен - несигурно отвърна дебелакът. - Сигурно е 
просяк. 

- Глупости! - не се сдържа Димар. - Имам достатъчно пари. 
- Съжалявам за държанието на двамата ми подчинени - извини се началникът на 

стражата. - Влез в Калаврия и забрави тази малка неприятност. 
- Така да бъде - добродушно кимна Димар и скоро северната кула остана зад гърба 

му. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 31. 

 
47.  

Защо да не направя това удоволствие на стареца, помисли си Димар. Просякът-
инвалид едва ли представляваше някаква опасност. 

- Добре - съгласи се Димар. - Хайде, мятай се на седлото! 
В края на странната езда и двамата бяха задъхани и леко уморени. 
- Благодаря ти. момко! - рече старецът. - Хубаво е човек да походи. Аз съм беден 

човек и не мога да те възнаградя достойно за добрината, която стори, но ще ти кажа нещо. 
Скоро ще се стъмни и трябва да си намериш странноприемница. Ако отидеш в „Калаврия”, 
не показвай, че имаш пари. Вече знаеш защо. А знам и една спокойна странноприемница, 
казва се „Дворецът”. Там съдържателят е почтен човек. 

- Как така да не показвам, че имам пари? 
- Ами, много просто. Който взема скъпа стая, е богат. Сега разбра ли? 
- Да - кимна Димар. - Сега разбрах. Е, време е да тръгвам. 
- Боговете да те пазят, момко - благослови го старецът на раздяла и Димар пое към 

големия площад в центъра на града. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 32. 
 

48.  
Те бяха петима и макар и пияни, изглеждаха достатъчно силни да се спрабят с него. 

- Добре - разпери миролюбиво ръце Димар. - Махам се. 
И заотстъпва назад. Силен удар в гърба го тласна към водача, който го посрещна с 

точно кроше и го хвърли на земята. Но Димар не беше от хората, които умират от един-два 
силни удара. Веднага щом тялото му докосна земята, той се изви като лък и с удивителна 
гъвкавост се изправи на крака. 

Двама противници го атакуваха едновременно. Посрещна единия с ритник в стомаха, 
но другият го удари лошо в гърдите. Димар му отвърна с юмручен удар между очите и го 
простря в безсъзнание. 

- Ще те убия! - изкрещя водачът им и се втурна към него. 
Димар отстъпи леко встрани, хвана ловко китките му и с въртеливо движение го 

превъртя във въздуха. Противникът му се стовари на пода и не мръдна. 
Силен ритник в гърба накара Димар да политне. Оставаха още двама врагове, които го 

бяха нападнали в гръб. Той ловко се извърна и с два бързи крачни удара спря атаките им. 
След това бясно се нахвърли върху по-близкия и с поредица от силни юмручни удари го 
извади от строя. 

В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха него и 
последният останал прав от грубияните. 



- Какво става тук? — попита десетникът. който водеше войниците. 
Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 

намира. А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор. 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 66. Ако е от 4 до 6, отиди на 71. 
 

49.  
Умножи оценката си за блок по три, прибави към резултата оценката си за бързина на 

дясната ръка, умножена по две и към тази сума прибави шанс. Ако полученият краен 
резултат е по-голям от 20, отиди на 58. В противен случай отиди на 54. 

 
50.  

Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 61. 
 

51.  
Намали енергията си с 4 точки. После отиди на 61. 

 
52.  

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 63. 

 
53.  

Умножи оценката си за захват по три. прибави към резултата оценката си за техника на 
дясната ръка умножена по две и към тази сума прибави шанс. 

Ако полученият краен резултат е по-голям от 23, отиди на 64. В противен 
случай отиди на 60. 

54.  
Димар вдигна рязко дясната си ръка, но не извърши прецизно движението и един от 

краката на стола го удари в лакета. Въпреки това той превъзмогна болката и се изправи, 
готов за бой. Ударените места го боляха, но не чак толкова, че да не може да се справи с 
петима пияни мъже.  

В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха Димар и 
грубияните 

- Какво става тук? - попита десетникът. който водеше войниците. 
Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 

намира А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор. 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 66. Ако е от 4 до 6, отиди на 70. 



55.  
Без да се колебае и секунда. Димар удари силно водача на грубияните с юмрук в лицето. 

Ударът беше добър и простря противника в безсъзнание. Преди другите четирима да се 
осъзнаят, Димар простря още двама с помитащи удари в главите. 

Другите двама бързо разбраха, че силите са неравни и хванаха по един стол, надявайки 
се да задържат настрана от себе си неочаквания враг. 

Димар направи лъжливо движение към единия, рязко отскочи към другия и с всичка 
сила го ритна в гърдите. Грубиянът политна назад, удари главата си в стената и се свлече 
безчувствен. 

В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха Димар и 
последният останал прав от грубияните. 

- Какво става тук? — попита десетникът. който водеше войниците. 
Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 

намира. А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор. 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 67. Ако е от 4 до 6, отиди на 71. 
 

56.  
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 61. 

57.  
Намали енергията си с 5 точки. После отиди на 61. 

 

58.  
Димар рязко вдигна дясната си ръка и с прецизно движение отклони стола встрани 

от тялото си. След това бързо се изправи на крака, готов за бой. Ударените места го 
боляха, но не чак толкова, че да не може да се справи с петима пияни мъже. 

В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха Димар и 
грубияните. 
- Какво става тук? - попита десетникът, който водеше войниците. 

Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 
намира. А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор. 
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 66. Ако е от 4 до 6, отиди на 71. 

 

59.  
Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 63. 
 

60.  
Димар рязко протегна дясната си ръка към връхлитащия стол и се опита да хване един 
от краката му. Но не успя. Движението му беше несръчно и ударът на противника 
попадна право в целта. 



В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха Димар и 
грубияните. 

- Какво става тук? - попита десетникът, който водеше войниците. 
Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 

намира. А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор. 

Посочи едно число. Ако е 1, отиди на 66. Ако е 2, 3 или 4, отиди на 70. Ако е 5 или 
6. отиди на 65. 

 
61.  

- Спрете! — разнесе се плътен глас откъм стаичката на стражите. 
Пороят от удари върху тялото на Димар секна веднага. Стражите се отдалечиха от него. 

дишайки тежко. 
Димар събра сили да се изправи и огледа спасителя си. Беше висок мъж на средна 

възраст. Дрехите и въоръжението му издаваха, че има висок чин. може би началник на 
стражата. 

- Така ли посрещате гости в Калаврия? — попита язвително Димар. 
- Постъпи като глупак и си получи заслуженото - възрази началникът на стражата. — 

А сега се махай по-бързо и гледай да не кипваш толкова бързо, докато си в нашия град. 
- Нямам нищо против — рече Димар, вдигна вързопа, който съдържаше цялото му 

богатство и влезе в Калаврия. 
Отиди на 31. 

62.  
- Това не мога да направя - поклати глава Димар. - Може и да си честен човек, но как 

да съм сигурен? Не обичам да имам зад гърба си човек, в когото не съм сигурен. 
- Дори да успея да те ударя, как ще избягам след това с парите ти? - учуди се 

старецът. 
- Не ме прави на глупак. Всяка вечер отиваш някъде да пренощуваш, нали? 
- Да - отговори старецът. 
- Значи някой идва да те взима оттук. 
Двама другари no съдба, които нв са тека жестоко осакатени. 
- А откъде да знам дали сега тези двамата не дебнат отнякъде да ме излъжеш и после 

да избягате заедно? Не, старче, ще трябва да ти откажа. Съжалявам 
- Имаш право да се съмняваш - въздъхна старецът. - Все пак ти беше много добър с 

мен. Затова ще ти повторя - не показвай, че имаш пари. 
- Разбрах - кимна Димар и побърза да се отдалечи от просяка, продължавайки към 

големия площад в центъра на града 
Отиди на 32. 

63.  
- Спрете! - разнесе се плътен глас откъм стаичката на стражите. 
Пороят от удари върху тялото на Димар секна веднага. Стражите се отдалечиха от него, 

дишайки тежко. 
Димар събра сили да се изправи и огледа спасителя си. Беше висок мъж на средна 

възраст. Дрехите и въоръжението му издаваха, че има висок чин, може би началник на 
стражата. 



- Така ли посрещате гости в Калаврия? - попита язвително Димар. 
- Съжалявам за случилото се - извини се началникът на стражата. - Подчинените ми 

са доста докачливи. когато някой не прояви уважение към тях. 
- Твоят човек започна пръв - възрази Димар. 
- Какво значение има? Хайде, влез в Калаврия и забрави тази малка неприятност. 
- Така да бъде - добродушно кимна Димар, който разбра, че е излишно да търси 

справедливост и скоро северната кула остана зад гърба му. 
Отиди на 31. 

64.  
Димар рязко протегна дясната си ръка, хвана един от краката на връхлитащия стол и с 

въртеливо движение го изтръгна от ръцете на водача на грубиянитe След това ловко се 
изправи и са приготви за бой. Ударените места го боляха, но ме чак толкова, че да не може да 
се справи с петима пияни мъже 

В този момент в гостилницата нахълтаха неколцина стражи и заобиколиха Димар и 
грубияните 

- Какво става тук? — попита десетникът. който водеше войниците. 
Съдържателят на гостилницата застана на страната на Димар и стражите го оставиха 

намира. А петимата бяха прибрани и без съмнение щяха да прекарат поне тази нощ в 
мрачните и влажни килии на градския затвор 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 67. Ако е от 4 до 6, отиди на 71. 

65.  
Димар бързо приключи с остатъка от вечерята си, плати на съдържателя и излезе от 

гостилницата. Цялото тяло го болеше, но един здрав сън сигурно щеше да възстанови 
силите му. 

Намали енергията си с 4 точки. После отиди на 68. 
 

66.  
Димар бързо приключи с остатъка от вечерята си, плати на съдържателя и излезе от 

гостилницата. Чувстваше се уморен след боя, но един здрав сън сигурно щеше да 
възстанови силите му. 

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 68. 

67.  
Димар бързо приключи с остатъка от вечерята си, плати на съдържателя и излезе от 

гостилницата. Лек полъх на вятъра погали тялото му и той лениво се усмихна. Сега му 
се искаше да поспи хубаво. 

Отиди на 68. 
68.  

Димар откри няколко странноприемници, но само две му вдъхнаха доверие - 
„Калаврия” и „Дворецът”. В останалите плъховете се разхождаха между краката на 
клиентите, а от тавана капеха хлебарки толкова често че някой слепец би си помислил, 
че го бие градушка. Къде искаш да преспи Димар? 

- в „Калаврия” - отиди на 72. 
- в „Дворецът” - отиди на 73. 



69.  
- Предпочитам удобството - заяви Димар. 
- Всеки го предпочита, стига да може да си го позволи - отбеляза собственикът. 
- Е, аз мога. Ето ти четири сребърни монети и се размърдай, защото съм уморен и 

искам да си легна. 
Скоро Димар установи, че стаята си заслужава платените за нея пари. Беше чиста и 

уютна, а леглото обещаваше спокоен сън. 
Но малко след полунощ Димар установи, че „обещава” не значи „гарантира". Шум от 

счупване на дъски го накара да се събуди. В следващия момент вече беше на крака, а 
срещу него стоеше едър мъж и замахваше с тояга. Как искаш да се справи с нападението 
Димар? 

- с блок - отиди на 78. 
- със захват - отиди на 79. 

70.  
Димар бързо приключи с остатъка от вечерята си, плати на съдържателя и излезе от 

гостилницата. Цялото тяло го болеше, но един здрав сън сигурно щеше да възстанови 
силите му. Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 68. 

 
71.  

Димар бързо приключи с остатъка от вечерята си, плати на съдържателя и излезе от 
гостилницата. Чувстваше се уморен след боя, но един здрав сън сигурно щеше да 
възстанови силите му. 

Намали енергията си с 1 точки. После отиди на 68. 
 

72.  
Димар предпочете „Калаврия” и скоро влезе в преговори със стопанина й. 
- Предлагам два вида стаи - каза събеседникът му. - Едните струват една сребърна 

монета на вечер и са съвсем приемливи. Разбира се, в тях няма нищо излишно. 
- Значи ли това, че дюшекът е сложен направо на пода или все пак има свястно 

легло? 
- Е, легло все пак има. Но ако някой прежали четири сребърни монети, може да се 

порадва на малко разкош. „Калаврия” разполага с две стаи за благородници и богати люде. 
Тази вечер едната от тях е свободна. 

Каква стая искаш да предпочете Димар, като знаеш, че той няма проблем с парите? 
— луксозна — отиди на 69. 
— обикновена — отиди на 75. 

73.  
Димар предпочете „Дворецът” и скоро влезе в преговори със стопанина й. 
- Предлагам два вида стаи - каза събеседникът му. - Едните струват една сребърна 

монета на вечер и са съвсем приемливи. Разбира се, в тях няма нищо излишно. 
- Значи ли това, че дюшекът е сложен направо на пода или все пак има свястно 

легло? 
 



 



- Е, легло все пак има. Но ако някой прежали четири сребърни монети, може да се 
порадва на малко разкош. „Дворецът” разполага с две стаи за благородници и богати люде. 
Тази вечер едната от тях е свободна. 

Каква стая искаш да предпочете Димар, като знаеш, че той няма проблем с парите? 
— обикновена - отиди на 76. 
— луксозна - отиди на 77. 

 
74.  

Калаврия не се хареса на Димар и той бързаше да напусне града колкото се може по-скоро. 
Запъти се към южната кула, а пътят към нея минаваше през бедни квартали, където най-хубавите 
къщи бяха тези от кал и тръстикови снопи. 

Изведнъж се разнесе силен мъжки стон, после женски писък и от една уличка изхвръкна 
запъхтяно момиче. То видя Димар и се хвърли в краката му. 

- Помощ! - проплака то. вкопчвайки се отчаяно в дрехите му. - Помогнете ми, моля 
те! 

- Какво става? - не разбра Димар. 
- Те са трима - задъхано обясни момичето. - Вървях си с брат ми и те ни нападнаха 

изневиделица... Казаха, че това било техен район... Сега го бият... Моля те, помогни му! 
Какво искаш да направи Димар? 
— да се притече на помощ - отиди на 80. 
— да не се намесва - отиди на 100. 

75.  
- Струва ми се, че така и ще си остане свободна, ако не се появи друг клиент — каза 

Димар. - Искам обикновена стая. - И подхвърли сребърна монета на тезгяха. 
Стаята приличаше на миша дупка, увеличена двадесет пъти. По ъглите висяха гъсти, изкусно 

изплетени паяжинии, две хлебарки се разхождаха по стената над леглото, а тихо шумолене 
подсказа на Димар, че някъде в стаята снове плъх или мишка. Изпробва леглото и откри, че левият 
преден крак беше с един пръст по-къс от десния. Вдигна поглед към тавана и видя няколко 
пукнатини. Искрено се помоли на боговете да не пращат дъжд над Калаврия тази нощ. 

- Не можа да си почине, въпреки че спа цели десет часа. На сутринта дясната му ръка 
беше изтръпнала, а и вратът го наболяваше. Напусна „Калаврия“ с радост. 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 81. Ако е от 4 до 6, отиди на 82. 
 

76.  
Стаята не беше чак толкова лоша. макар Димар скоро да установи. че леглото не е 

особено подходящо за спокоен сън. В се пак обстановката беше далеч ОГП мизерията и той 
се примири с дребните неудобства. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3 отиди на 85. Ако е от 4 до 6, отиди 
на 86. 
 

77.  
- Пази евтините стад за бедняците - рече Димар. - Копнея за един хубав сън. а за това 

несъмнено ще ми е необходима хубава стая. 
- Щом парите не са пречка - подхвърли собственикът. 



- Никаква пречка - увери го Димар и подхвърли на тезгяха четири сребърни монети. - 
Размърдай се. защото искам бързо да се настаня. 

Скоро той се увери, че стаята си е заслужавала платените за нея пари. Беше чиста и 
уютна, а леглото бе обещаващо меко и пухкаво. 

Сънят бързо го унесе, а на сутринта се събуди отпочинал и бързо напусна „Дворецът". 
Отиди на 74.  

78.  
Умножи оценката си за блок по три, прибави към резултата оценката си за бързина на 

лявата ръка, умножена по две и към тази сума прибави шанс. 
Ако полученият краен резултат е по-голям от 22, отиди на 89. В противен 

случай отиди на 84. 
79.  

Умножи оценката си за захват по три, прибави към резултата оценката си за 
техника на лявата ръка, умножена по две и към тази сума прибави шанс. 

Ако полученият краен резултат е по-голям от 25, отиди на 88. В противен 
случай отиди на 83. 

 
80.  

- Води ме! - Вдигна я на крака Димар. - Хайде, по-бързо! 
- Там! - посочи с ръка тя. - Страх ме е да дойда. 
- Тогава не мърдай оттук - нареди й той и хукна в показаната посока. 
Уличката криволичеше и след два по-остри завоя той видя брата на момичето и 

тримата му нападатели. Младежът лежеше неподвижен на земята и тихо стенеше, а те го 
бяха заобиколили. Не го удряха, но бяха готови да го направят, ако жертвата им прояви 
признаци на съвземане. Бяха едри и силни мъже, безспорно щяха да бъдат трудни 
противници. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да ги нападне - отиди на 87. 
— да се оттегли - отиди на 108. 
 

81.  
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 74. 
 

82.  
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 74. 
 

83.  
Димар се опита да хване оръжието на противника, но движението му бе лишено от 

нужната бързина и ловкост. Тоягата го удари в лицето и леко го замая. Само опитът и 
усърдните тренировки му помогнаха да се съвземе светкавично и да прецени 
обстановката. 



Противникът пред него се канеше да нанесе втори удар. В същото време друг 
противник се засилваше от вратата към него. а трети стоеше в рамката на вратата и 
изчакваше развоя на битката. 

Намали енергията си с 4 точки. След това реши кого искаш да нападне Димар? 
— човекът пред него - отиди на 95. 
— човекът, който се засилва към него - отиди на 96. 
 

84.  
Димар се опита да блокира удара с лявата си ръка но бе твърде късно. Тоягата го 

удари в лицето и леко го замая. Само опитът и усърдните тренировки му помогнаха да се 
съвземе светкавично и да прецени обстановката. 

Противникът пред него се канеше да нанесе втори удар В същото време друг 
противник се засилваше от вратата към него, а трети стоеше в рамката на вратата и 
изчакваше развоя на битката. 

Намали енергията си с 2 точки. След това реши кого искаш да нападне Димар? 
— човекът пред него - отиди на 97. 
— човекът, който се засилва към него - отиди на 98. 
 

85.  
На сутринта усети лека болка в дясната ръка и врата, но това беше съвсем нормално, 

като се има предвид, че леглото не беше от най-удобните. Димар напусна „Дворецът“ с 
радост. Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 74. 

 
86.  

На сутринта се събуди отпочинал и бързо напусна „Дворецът“. Отиди на 74. 
 

87.  
Димар се втурна към тримата и със скок заби петата си в гърба на единия. Другите 

двама реагираха учудващо бързо, а „пребитият“ младеж скочи на крака и зае бойна стойка. 
Едва тогава Димар разбра, че е попаднал в клопка за наивници. Правил го беше и 

преди, но тогава Карган му се беше притекъл на помощ и всичко се размина. Сега нямаше 
на кого да разчита. Междувременно се появиха още шест противници и преградиха пътя 
за бягство. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да се бие - отиди на 94 
— да им даде парите си доброволно - отиди на 99. 
 

88.  
С невероятна бързина и ловкост Димар хвана тоягата на противника и със силно 

въртеливо движение я изтръгна от ръцете му. С два бързи ритника довърши объркания 
си нападател. 

За миг Димар огледа обстановката. Втори противник, въоръжен с тояга, се беше 
засилил към него, а трети стоеше в рамката на вратата и изчакваше развитието на боя. 



Вторият противник замахна. Димар ловко блокира с отнетата от първия нападател 
тояга и опита удар с левия крак. 

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Прибави към резултата оценката 
за сила на левия крак, умножена по две и към цялата сума прибави шанс. 

Ако общият сбор е по-голям от 21, отиди на 91. В пробивен случай отиди на 90. 
 

89.  
Димар блокира удара с лявата си ръка. Беше още сънен, но дългите и упорити 

тренировки бяха довели изпълнението на това движение до автоматичност. Без да губи 
време той нанесе серия юмручни удари в гърдите на противника и го извади от строя. 

За миг Димар огледа обстановката. Втори противник, въоръжен с тояга, се беше 
засилил към него, а трети стоеше в рамката на вратата и изчакваше развитието на боя. 

Вторият противник замахна, Димар ловко блокира и опита удар с десния крак. 
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Прибави към резултата оценката 

за сила на десния крак. умножена по две и към цялата сума прибави шанс. 
Ако общият сбор е по-голям от 21, отиди на 93. В противен случай отиди на 92. 
 

90.  
Противникът му ловко блокира ритника с тоягата си и на свой peд опита ритник. 

Нарушеното равновесие, неизбежно следствие на неуспелия удар, попречи на Димар да се 
предпази. 

Ударът не беше силен и Димар бързо се съвзе. Наведе се рязко, за да избегне тоягата 
на противника после премина в атака и с няколко силни юмручни удара реши схватката в 
своя полза. 

Веднага след това той погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се 
беше изпарил. Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 104. 

 
91.  

Противникът му се опита да блокира ритника с тояга, но закъсня и изохка от болка. 
Димар го довърши с два бързи юмручни удара и веднага отправи поглед към вратата. Но 
третият нападател беше изчезнал. Отиди на 104. 

 
92.  

Димар не успя да изпълни хубаво удара и противникът му направи успешен блок. 
Веднага след това успя да го удари с дръжката на тоягата в лицето. 

Ударът не беше силен и Димар бързо се съвзе. Наведе се рязко, за да избегне още един 
удар, после премина в атака и с няколко силни юмручни удара реши схватката в своя 
полза. 

Погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се беше изпарил. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 104. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.  
Получи се хубав удар и противникът изохка от болка. Димар използва момента и с 

още три ритника го повали. Веднага след това погледна към вратата. но третият от 
среднощните нападатели се беше изпарил. Отиди на 104. 

 
94.  

Димар знаеше какво трябва да се прави при битка срещу многоброен противник, но 
само на теория. Карган му беше обяснил, че това е изкуство, на което трябва да го научи 
самият Шангри. 

Трима го атакуваха едновременно. Той направи крачка към единия, посрещна го с 
точен ритник в корема, извъртя се рязко, приклекна и заби юмрука си в слабините на 
втория нападател. След това се опита да блокира атаката на третия, но не му достигна 
време. Силен ритник в главата го запрати на земята. Останалите нападатели се 
нахвърлиха върху него с яростни шутове и скоро Димар загуби съзнание. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 101. Ако е 3 или 4. отиди на 
102. Ако е 5 или 6, отиди на 103. 

95.  
Неуспешният опит за захват и последвалият го силен удар бяха причината за 

погрешното решение на Димар. Той нападна противника пред себе си, но докато се 
разправяше с него, другият връхлетя отгоре му. Димар политна към стената, удари се в нея, 
но не позволи на болката да го завладее. Вместо това се извърна и посрещна врага си с 
ритник в корема. Побеснял от получените удари, той се нахвърли върху враговете си и 
скоро двамата лежаха проснати на пода. 

Димар погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се беше 
изпарил. Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 104. 

 



96.  
Неуспешният опит за захват и последвалият го силен удар не попречиха на Димар да 

вземе правилното решение. 
Без да се колебае, той се втурна към засилилия се срещу него противник и го пресрещна 

със силен ритник в корема. След това отправи два бързи юмрука в лицето му и го простря 
на пода 

В това време другият се беше приближил и вдигаше тоягата си за удар. Димар направи 
крачка напред, блокира вдигнатата ръка на противника си със своята лява ръка, а с 
дясната му нанесе силен удар в гърдите. След това смени целта и с три бързи юмручни 
удара в лицето го просна на пода. 

Погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се беше изпарил.  
Отиди на 104. 
 

97.  
Без да се колебае, той направи крачка напред, блокира вдигнатата ръка на противника 

си със своята лява ръка, а с дясната му нанесе силен удар в гърдите. След това смени 
целта и с три бързи юмручни удара в лицето го просна на пода. 

Нещо тежко го удари в гърба и той разбра, че е направил грешка в избора на първа 
цел. Но сега беше късно да съжалява. Той направи кълбо напред, за да избегне 
евентуален втори удар. след това се изправи тъкмо навреме, за да блокира тоягата на 
втория си противник. После го довърши с ритник в корема. 

Погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се беше изпарил. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 104. 
 

98.  
Без да се колебае, той се втурна към засилилия се срещу него противник и го 

пресрещна със силен ритник в корема. След това отправи два бързи юмрука в лицето му 
и го простря на пода. 

В това време другият се беше приближил и вдигаше тоягата си за удар. Димар 
направи крачка напред, блокира вдигнатата ръка на противника си със своята лява ръка, 
а с дясната му нанесе силен удар в гърдите. След това смени целта и с три бързи 
юмручни удара в лицето го просна на пода. 

Погледна към вратата, но третият от среднощните нападатели се беше изпарил. 
Отиди на 104. 

99.  
Димар бързо схвана, че съпротивата е излишна. Не беше толкова добър, че да се 

опълчи на много и силни противници. Освен това, те искаха само парите му, а за него те 
не представляваха вече ценност. Пътят до Пендар минаваше през ненаселени райони, 
където сребърните монети бяха безполезни. 

- Почакайте! - разпери примирително ръце той. - Вземете парите ми и ме оставете. 
Ще ви ги дам доброволно. 

- Протегни си ръцете напред! - нареди му един от нападателите и предпазливо се 
приближи с късо въже. 

Димар изпълни заповедта и се остави да бъде забързан, претършуван и обран. 



Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 106. Ако е от 4 до 
6, отиди на 107. 

100.  
- Номерът няма да мине - поклати глава Димар. - Попадал съм вече в такава клопка и 

добре, че беше Карган да ме спаси. 
- Помощ! Помогнете му! - продължаваше да хленчи момичето. 
Димар грубо я отблъсна от себе си. 
- Не разбра ли? - кресна й гневно той. - Заслужаваш да ви хвърля един хубав бой - на 

теб и на съучастниците ти. Но не искам да се превръщам в лечител на пороците на града, 
затова ще те оставя. 

Едва сега тя разбра и лицето й веднага се промени. Вместо уплашената и умоляваща 
физиономия се появи злоба. 
- Мръсно куче! - изсъска момичето. - Мръсно богато псе! 
- Както кажеш, макар за второто да не си съвсем права - каза й на сбогуване Димар и 

продължи пътя си. Той напусна Калаврия без повече премеждия. 
Отиди на 109. 

101.  
Когато се свести, Димар видя, че наоколо е пусто. Нападателите му отдавна го бяха 

обрали и изчезнали. Той се изправи, бавно пое към южната кула и напусна града без 
повече премеждия. 

Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 105. 
 

102.  
Когато се свести, Димар видя, че наоколо е пусто. Нападателите му отдавна го бяха 

обрали и изчезнали. Той се изправи, бавно пое към южната кула и напусна града без 
повече премеждия. 

Намали енергията си с 4 точки. После отиди на 105. 
 

103.  
Когато се свести, Димар видя, че наоколо е пусто. Нападателите му отдавна го бяха 

обрали и изчезнали. Той се изправи, бавно пое към южната кула и напусна града без 
повече премеждия. 

Намали енергията си с 5 точки. После отиди на 105. 
 

104.  
За сметка на това пристигна собственикът на „Калаврия“, събуден от странните шумове. 

Той дълго се вайка за разбитата врата, после намери сили да извика стражите, за да 
арестуват нападателите. Когато всички си отидоха, Димар се опита да поспи, но сънят му 
беше лек и неспокоен. На сутринта напусна „Калаврия"с радост. 

Отиди на 74. 



105.  
Глупавата грешка дълго мъчи Димар. Не го беше яд за парите - те не бяха важни, но 

лошата преценка го караше да се срамува от себе си. Трябваше да се сети. че има нещо 
гнило, когато видя, че никой от тримата не удря „жертвата“. 

Фактът, че и друг път бе попадал в подобна клопка. допълнително го ядосваше. За 
съжаление, не можеше да поправи грешката си. 

Отиди на 109. 
 

106.  
Оставиха ръцете му завързани, но краката му бяха свободни и скоро той стигна до 

южната кула. Помоли стражите да го развържат, но когато ги попита дали не могат да му 
помогнат да открие крадците, те само вдигнаха безпомощно рамене. 

Димар напусна Калаврия с чувство на облекчение. Знаеше, че може да остане още 
няколко дни и да открие нападателите, но реши, че няма смисъл да се бави. Най- важното 
бе да отиде при Пендар, а после при Шангри. 

Отиди на 105. 
107.  

На тръгване нападателите го събориха на земята и един от тях го ритна два пъти в 
гърдите. След това изчезнаха. Оставиха ръцете му завързани, но краката му бяха свободни 
и скоро той стигна до южната кула. Помоли стражите да го развържат, но когато ги 
попита дали не могат да му помогнат да открие крадците, те само вдигнаха безпомощно 
рамене. 

Димар напусна Калаврия с чувство на облекчение Знаеше, че може да остане още 
няколко дни и да открие нападателите. но реши. че няма смисъл да се бави. Най-важното 
бе да отиде при Пендар, а после при Шангри. 

Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 105. 
 

108.  
Димар веднага разбра каква беше работата. Истинските разбойници никога не биха 

чакали така търпеливо. Напротив, те щяха да пребият младежа и веднага да претършуват 
дрехите му. Цялата работа изглеждаше твърде нагласена и приличаше на клопка за 
наивници. Но Димар вече бе попадал в такъв капан и добре, че беше Карган да се притече 
на помощ. 

Следващите мигове потвръдиха опасенията му. Тримата се обърнаха като по даден 
сигнал към него, а от две странични улици се зададоха още шестима противници. Вече 
нямаше място за колебание и Димар си плю на петите. 

Пробяга стотина метра, давайки най-доброто от себе си като спринтьор и едва тогава 
забави xод. Преследвачите му бяха останали далеч назад. 

Димар стигна до южната кула без повече премеждия и с чувство на облекчение 
напусна Калаврия. 

Отиди на 109. 
109.  

За да определиш на кой епизод да отидеш, виж колко точки енергия имаш. 
— от 0 до 4 - отиди на 110. 
— от 5 до 8 - отиди на 111. 



— от 9 до 12 - отиди на 112. 
— от 13 до 16 - отиди на 113. 
— от 17 до 20 - отиди на 114. 
 

110.  
Преживя много приключения в града, но не успя да се проявиш като силен и мъдър 

воин. Затова сега няма да получиш право да повишиш някои от оценките си. 
Отиди на 177. 

111.  
Имаш право да повишиш една от оценките си с 1 точка. Сам избери коя, но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5. 
Отиди на 177. 

112.  
Имаш право да повишиш две от оценките си с по 1 точка. Сам избери кои. но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5. 
Отиди на 177. 

113.  
Имаш право да повишиш три от оценките си с по 1 точка. Сам избери кои, но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5.  
Отиди на 177. 

114.  
Имаш право да повишиш четири от оценките си с по 1 точка. Сам избери кои, но не 

забравяй, че най- високата оценка е 5.  
Отиди на 177. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115.  
След кратко колебание Димар предпочете пътуването през планината. Хладната сянка 

на дърветата, бистрите води на потоците и песните на птичките го изпълваха с енергия и 
той напредваше бързо. 

Късно вечерта на третия ден от раздялата с Карган, Димар бе стъкмил малък огън и 
печеше един заек, който бе убил с камък по-рано през деня. Апетитната миризма го 
изпълваше със сладки предчувствия за предстоящата вечеря. Приятната топлина, 
излъчвана от пламъците, допълваше чувството за блаженство. В този момент Димар се 
чувстваше истински щастлив и едва ли на земята имаше човек - дори султан или 
император, който да не би му завидял. 

Унесен в приготовленията на заека, Димар не забеляза, че наоколо има и други 
същества, които ценят вкуса на прясно опечен заек. 

Отиди на 118. 
 

116.  
Докато Димар се справяше с първия вълк, още два дотичаха до огъня и се нахвърлиха 

върху човека. Атакуваха го от две различни посоки и той нямаше възможност да се 
предпази от острите им зъби. 

Посочи едно число от таблицата. 
— 1 или 2 - отиди на 128. 
— 3 или 4 - отиди на 130. 
— 5 - отиди на 132. 
— 6 - отиди на 134. 
 

117.  
С бързи юмручни удари Димар успя да отблъсне двете животни, но в това време на 

мястото на битката дотичаха и последните два вълка. Четири освирепели хищника вече 
бяха твърде много и Димар се приготви да продаде скъпо кожата си. 

Но се оказа, че е прибързал. Единият от новодошлите вълци забеляза набученият на 
пръчка над огъня заек и с един скок захапа крехкото месо. След това се извърна и побягна. 
Другият веднага го последва. 

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 123. Ако е от 4 до 6, отиди на 129. 
 

118.  
Вълците бяха пет на брой и умираха от глад. Бродеха с празни стомаси от няколко дни 

и биха се нахвърлили дори на Дявола за малка мръвчица месо. Когато подушиха 
примамливата миризма, те се втурнаха към мястото, откъдето идваше тя. 

Димар чу някакво шумолене в храстите вляво и се надигна да види какво става. Едва се 
беше изправил и срещу него изскочи мършав вълк с разтворена зъбата паст и кървав 
поглед. Животното направи два скока и се хвърли към Димар. 

Какво искаш да опита Димар? 
— захват с две ръце за гърлото на хищника - отиди на 124. 
— завършващ удар с десния крак - отиди на 125. 



119.  
Димар пристъпи напред и протегна ръцете си към врата на животното, но вълкът се 

оказа по-бърз и избегна захвата му. Хищникът се извъртя и захапа ръката на жертвата си. 
Димар изкрещя от болка и с мощен юмручен удар в муцуната принуди вълка да го 

пусне. След това без да се бави го доуби с няколко силни и точни ритника. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 116. 
 

120.  
Димар пристъпи напред и протегна ръцете си към неочаквания нападател. Вълкът 

съзря опасността и се опита да я избегне, но човекът беше по-бърз и пръстите на Димар се 
сключиха около врата на животното. Последва силно стискане. палците потънаха в 
гръкляна на хищника. След няколко изпълнени с болезнена агония секунди, опасното 
животно се превърна в труп. 

Отиди на 116. 
 

121.  
Димар пристъпи една крачка напред и изстреля десния си крак към муцуната на 

неочаквания враг. Но вълкът се оказа по-бърз и успя да избегне ритника, извивайки се 
елегантно във въздуха. След това челюстите му се впиха в човешкото месо. 

Димар изкрещя от болка и със силен юмручен удар в главата на хищника го принуди да 
го пусне. След това без да се бави го доуби с няколко силни и точни ритника. 

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 116. 

122.  
Димар пристъпи една крачка напред и изстреля десния си крак към главата на 

неочаквания нападател. Вълкът се опита да избегне удара, но човешкият крайник се оказа 
по-бърз и петата на Димар се заби във вълчата муцуна. 

Това спря атаката на хищника и за миг го зашемети. Без да се бави, Димар го доуби с 
няколко точни и силни ритника. 

Отиди на 116. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123.  
За миг в мислите на Димар се появи надежда, че и другите двама нападатели ще 

изчезнат, но те явно бяха преценили, че заешкото е прекалено малко, за да задоволи 
апетита им. Затова бяха останали да опитат човешкото месо. 

Но Димар изобщо не се страхуваше от два вълка, колкото и изгладнели да бяха те. 
След първоначалното объркване, той се взе в ръце и се приготви за кратка, но яростна 
борба. С какво искаш Димар да удря вълците? 

— с крака - отиди на 135. 
— с ръце - отиди на 136. 

124.  
Събери оценките за бързина на лявата и дясната ръка и прибави към тях оценката 

за захват, умножена по две. Ако сумата е по-голяма от 16, отиди на 120. Ако е по-
малка от 14, отиди на 119. Ако е 14. 15 или 16, отиди на 126. 

125.  
Умножи оценката за завършващ удар по три, прибави към резултата оценката за 

сила на десния крак, умножена по две и към цялата сума прибави шанс. Ако крайният 
резултат е по-голям от 22, отиди на 122. Ако е по-малък от 20, отиди на 121. Ако е 20, 
21 или 22, отиди на 127. 

 
126.  

Посочи едно число. Ако е от 1 до 3,  отиди на 119. Ако е от 4 до 6, отиди на 120.  
 

127.  
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 121. Ако е от 4 до 6, отиди на 122. 
 

128.  
Намали оценката си за енергия с 1 точка. После отиди на 117. 

 
129.  

За миг останалите два вълка се поколебаха между човека и малката заешка мръвка, но 
явно последните яростни удари на човека ги бяха убедили, че той не е лесна плячка и 
двата хищника хукнаха по петите на събратята си. 

Димар въздъхна жално. Вярно, опасността отмина, но заедно с това си отиде и 
хубавото месо. Вместо заешко, той хапна няколко горски плода, колкото да залъже глада, 
угаси огъня и се качи на едно дърво, което му се стори удобно за нощуване. Не искаше да 
рискува да спи на земята, защото вълците едва ли щяха да се заситят с две хапки заешко и 
можеше да им хрумне да се върнат и за порция човешко месо. 

Отиди на 142. 
130.  

Намали оценката си за енергия с 2 точки. После отиди на 117. 
 



131.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 138. Ако е от 4 до 6. 

отиди на 139. 
 

132.  
Намали оценката си за енергия с 3 точки. После отиди на 117. 
 

133.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3 отиди на 140. Ако е от 4 до 6, отиди 

на 141. 
 

134.  
Намали оценката си за енергия с 4 точки. После отиди на 117. 

135.  
Събери оценките за сила и бързина на двата крака. Към тези четири оценки прибави 

шанс. Ако крайният резултат е по-голям от 20, отиди на 139. Ако е по- малък от 
18, отиди на 138. В случай че е 18, 19 или 20, отиди на 131. 

 
136.  

Събери оценките за сила и бързина на двете ръце. Към тези четири оценки прибави 
шанс. Ако крайният резултат е по-голям от 20, отиди на 141. Ако е по- малък от 
18, отиди на 140 . В случай че е 18, 19 или 20, отиди на 133. 

 
137.  

Опасността отмина, но заедно с нея изчезна и крехкото месо. Вместо заешко. Димар 
хапна няколко горски плода, колкото да залъже глада, угаси огъня и се качи на едно дърво, 
което му се стори удобно за нощуване. Не искаше да рискува да спи на земята, защото 
вълците едва ли щяха да се заситят с две хапки заешко и можеше да им хрумне да се 
върнат и за порция човешко месо. 

Отиди на 142. 
 

138.  
Димар тръгна към единия вълк. после светкавично смени посоката и пресрещна другия 

в момента, когато онзи скачаше с намерението да забие зъбите си В гърба му. Удареното 
животно се преметна във въздуха, но в същото време вторият вълк направи успешна атака 
и захапа прасеца на левия крак на Димар. Първият вълк, който бе само леко зашеметен от 
ритника, също се хвърли в атака. 

Димар побесня и започна да размахва краката си. раздавайки безразборно ритници. 
Той не се опитваше да нарани хищниците, а само да ги задържи по- далече от тялото си. 
Няколко от ударите му бяха достатъчно силни и точни и скоро той успя да се справи с 
животните. 



Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 137. 
 

139.  
Димар тръгна към единия вълк, после рязко се извъртя и със силен ритник пресрещна 

полета на другия. Вратът на удареното животно изпращя и то се свлече безжизнено на 
земята. 

В същото време вторият вълк направи успешна атака и захапа прасеца на левия крак на 
Димар. Той бързо замахна с десния и го отблъсна, но по крака му останаха следи от 
вълчите зъби. Това го разяри и със следващия си ритник той сложи край на живота на 
хищника. 

Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 137. 
 

140.  
Димар пусна в действие юмруците си. Обърна се към единия вълк. изчака го да скочи 

към него и замахна с дясната си ръка. 
В същото време другият вълк се хвърли към него в гръб и заби зъбите си в прасеца на 

човека. Димар изрева от болка и ударът му пропусна целта. Връхлитащият вълк го блъсна 
в гърдите и го събори. Преди да го захапе за гърлото. Димар успя да стисне вълчия врат с 
двете си ръце и да удуши животното. 

Другият вълк ожесточено въртеше глава, опитвайки се да откъсне месо от крака на 
Димар. Но човекът бе по-съобразителен и вместо да го отблъсне, той хвана главата му с 
дясната си ръка и я стисна между ръката и гърдите си. Животното се замята като бясно, 
но хватката беше прекалено силна и то не можа да се отскубне. Скоро и този вълк издъхна 
удушен. 

Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 137. 
 

141.  
Димар пусна в действие юмруците си. Той се обърна към единия от противниците си, 

изчака го да се хвърли към него и с мощен замах заби юмрука си в муцуната му. След това 
използва объркването на животното, сграбчи го за гърлото и впи силно пръсти в него. 
Животното издъхна с няколко агонизиращи гърча. 

В същото време вторият вълк направи успешна атака и захапа прасеца на левия крак на 
Димар. Той постъпи и с него по същия начин. Въпреки болката, потисна желанието да 
отблъсне челюстта. Вместо това, стисна вълка за врата и го удуши. 

Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 137. 
 

142.  
На другия ден след случката с вълците Димар вървеше през рядка борова гора. Раните 

от вълчите зъби напомняха за себе си и той се оглеждаше за билки, които биха могли да 
облекчат болката му. 

Случайно зърна стареца в далечината. Ако не беше дългата му бяла коса. сигурно 
нямаше да го забележи, защото разстоянието между двамата беше няколкостотин стъпки. 



- Хей! - подвикна Димар и размаха ръка. Нямаше причини да се крие. Човекът най-
вероятно беше отшелник, който щеше да се зарадва на среща с друго човешко същество. 
Едва ли можеше да представлява опасност. 

Старецът рязко обърна глава по посока на вика и после хукна да бяга. Димар се втурна 
след него. Не се съмняваше, че ще го настигне бързо, но старецът се оказа корав 
противник и преднината се топеше много по-бавно, отколкото Димар бе предполагал. 

Скоро двамата излязоха на малка полянка в подножието на високи скали. Старецът 
пръв достигна до тях, а Димар тичаше на стотина стъпки от него и вече се виждаше 
победител, когато преследваният от него човек се шмугна в една на пръв поглед невидима 
дупка в канарите. Без съмнение, това беше малка пещера. Димар се учуди, когато стигна 
до входа й и видя, че е затворена с дървена врата. Значи това беше домът на стареца. 
Опита се да бутне вратата, но тя беше здраво залостена отвътре и не поддаде. 

Какво искаш да направи Димар? 
— да се опита да разбие вратата с ритници - отиди на 146. 
— да се опита да убеди стареца да му отвори - отиди на 148. 

143.  
- Старче, не ми говори така - ядоса се Димар. - Отвори веднага или ще разбия вратата 

и тогава лошо ти се пише! 
- Жалък глупак! - бе краткият отговор на стареца на заплахата. 
- Ще броя до три - закани се Димар. - Ако ми отвориш, нищо лошо няма да ти се 

случи. Иначе... едно... две... три! 
Вратата остана затворена. 
Какво искаш да направи Димар? 
— да се опита да разбие вратата - отиди на 146. 
— да остави стареца намира - отиди на 147. 
 

144.  
- Разбира се, че ще ти помогна - отвърна Димар. - Никога не оставам длъжен на човек, 

който ми е направил добро. 
Работата се оказа тежка и отне цял ден. Димар се поизмори, накрая дишаше тежко като 

вол, но пещерата на стареца беше запасена с дърва за цялата зима, та и отгоре. 
- Благодаря ти, момко! - каза старецът на раздяла. подавайки на Димар голяма 

дървена чаша, пълна с жълтеникава течност. - Изпий това, ще ти даде сили. 
Димар с изненада откри, че непознатото за него питие наистина притежава чудодейни 

свойства. Той усети как мускулите му се изпълват със сила и изпи чашата до дъно. След 
това на свой ред благодари на стареца и продължи пътя си към Пендар. 

Увеличи енергията си с 1 точка После отиди на 151. 
 

145.  
- Не искам да ти се натрапвам - рече Димар. - Но имам нужда от помощ. Трябват ми 

някои билки и веднага ще си тръгна. 
- Защо са ти? 
- Вчера ме нападнаха няколко вълка - обясни Димар. - Нося следи от зъбите им. 
- Покажи! 
- Как, като не искаш да отвориш вратата. 



- Няма нужда да отварям вратата, за да те видя - отегчено отборна старецът. 
Димар разбра, че дори в този момент е наблюдаван отнякъде. Той вдигна панталона си 

над коленете и показа раните си. 
- Добре - рече старецът. 
- А сега ми отвори. 
- О, не! Първо ще ми отговориш на един въпрос. Кажи ми, кое е по-важно за един 

мъж - силата или мъдростта? 
Димар не знаеше отговора на този въпрос. Съмняваше се. че някой на света го знае. 

Ако мъжът няма сила, той не може да отстоява повелите на своята мъдрост. А силата без 
мъдрост е напразно пропилян дар от боговете. 

Но старецът явно си мислеше, че знае отговора и Димар трябваше да отгатне 
неговото мнение. 
Какво искаш да отговори Димар? 

- по-важна е мъдростта - отиди на 149. 
- по-важна е силата - отиди на 150. 

146.  
- Димар се ядоса не на шега. Имаше нужда от помощ, а старецът сигурно 

притежаваше нужните билки. И щом не искаше да помогне доброволно, Димар щеше да 
го застави насила. 

- Той се съсредоточи и нанесе силен ритник в центъра на вратата. Тя се огъна, 
няколко от грубите дъски изпращяха, но не се случи нищо повече. Този резултат окуражи 
Димар и след още няколко удара той нахълта бесен в пещерата. 

Обзе го разочарование, когато разбра, че напразно си е дал труда да разбива вратата. 
Помещението беше малко, нещо като преддверие на истинската пещера. Но до нея сигурно 
се стигаше през малката дупка, която зееше на една от стените. Димар се приближи и я 
огледа. Старецът беше успял да се провре през нея, но за мускулестите рамене на Димар 
отворът бе твърде тесен. Освен това той откри, че другият край на дупката е затворен с 
голям камък. Опита се да го бутне, но не успя. 

Димар огледа внимателно малкото помещение, но не откри нищо полезно в него. 
Ядосан от глупостта на стареца, той напусна пещерата и продължи пътя си. Намали 
енергията си с 3 точки. После отиди на 151 

 
 

147.  
- Стар глупак! — процеди през зъби Димар, а на глас извика - Хей, старче, обади се! 
Но старецът или бе оглушал, или просто не искаше да говори. Димар постоя известно 

време пред пещерата, направи няколко опита да завърже разговор със стареца, молеше го, 
заплашваше го и накрая, ядосан от глупостта му, продължи пътя си към Пендар.  

Отиди на 151. 
 

148.  
- Старче! - подвикна Димар. - Хей. старче! Никакъв отговор. 
- Човече, не ти мисля злото - продължи да настоява Димар. - Хайде, покажи се! 
- Какво искаш? - разнесе се глух глас от вътрешността на пещерата. - Махни се! Не 

искам да виждам хора. 



Какво искаш да направи Димар? 
- да заплаши стареца - отиди на 143. 
- да го успокои - отиди на 145. 
 

149.  
- За мен по-важна е мъдростта - отвърна Димар. 
- А защо мислиш така? - лукаво попита старецът. 
- Защото силният глупак си остава глупак. 
- Обещаваш ли. че няма да ми сториш нищо? - промени темата старецът. 
- Заклевам се в най-скъпото си! - тържествено обеща Димар и тихо добави: - Което и 

да е то. 
Помещението, в което го въведе старецът, се оказа само преддверие на истинската 

пещера. До нея се стигаше през малка дупка на една от стените Старецът лесно се 
провираше през нея, но за мускулестите рамене на Димар тя беше твърде тясна. 

Старецът огледа следите от вълчите зъби с вещината на опитен лечител и скоро 
донесе нужните билки. Забърка някаква отвара от тях. после потопи в нея парче плат и 
превърза с него раните. 

- Още утре ще зараснат - увери го той. - Имаш късмет, че не са ти строшили някоя 
кост. 

Димар благодари за помощта и се накани да си тръгва, но старецът го спря. 
- Имам и аз молба към теб - рече той. - Зимата е още далеч, но искам да се приготвя за 

нея отсега. Ще ми помогнеш ли да нацепим дърва и да ги пренесем дотук? 
Димар се поколеба за секунда. Билките бяха върнали част от изгубената в битката с 

вълците сила, но цепенето на дърва сигурно щеше да го измори. 
Увеличи енергията си с 1 точка. След това реши какво искаш да направи Димар. 
- да помогне на стареца - отиди на 144. 
- да му откаже вежливо - отиди на 152. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150.  
- Силата е по-важна - отвърна Димар. - Как мъдрецът би могъл да изпълни повелите 

на своята мъдрост, ако няма сили да ги наложи на останалите? 
- Заради хора като теб избягах в планините - отвърна старецът. — Твърде много 

глупаци се наплодиха и умните се задушават сред тях. Но дори когато мъдрите се 
оттеглят далеч от суетата, пак се намират малоумници, които им се натрапват. Върви си, 
не искам да помагам на глупаци! 

- Хей, почакай! - извика Димар. - Не можеш така бездушно да отхвърлиш молбата ми. 
Но старецът показа, че това е напълно по силите му. 
Какво искаш да направи Димар? 
- да разбие вратата - отиди на 146. 
- да остави стареца намира - отиди на 147. 
 

151.  
Десетина дни след раздялата с Карган, ново препятствие се изправи пред Димар. 

Реката Ирдана. която трябваше да прекоси, за да стигне до Пендар, бе придошла. Димар 
можеше да изчака няколко дни, докато водата спадне и се открият лесни бродове, но той 
беше твърде нетърпелив да се срещне с Пендар. Ето защо тръгна по брега да търси брод. 

Скоро откри един. Нямаше да бъде лесно. На две места щеше да се наложи да нагази 
до кръста във водата и само мускулите на ръцете му да го придържат към камъните. 

Какво искаш да направи Димар? 
- да мине по този брод - отиди на 156. 
- да потърси друг брод - отиди на 169. 
 

152.  
- Съжалявам, старче, но това много ще ме забави - отвърна Димар. - Освен това имам 

важна мисия и трябва да пестя силите си. Ако беше неотложно, щях да ти помогна, но 
нали и сам можеш да свършиш тази работа, макар и по-бавно. Извинявай, че ти отказвам. 

- Няма нищо — поклати примирено глава старецът. - На добър път! 
Димар се сбогува със стареца и продължи към Пендар. 
Отиди на 151. 

153.  
Димар не искаше да рискува. Противникът му се намираше в по-изгодна позиция и 

винаги можеше да го хвърли в реката с някой щастлив удар. Ето защо той отстъпи, за 
радост на лудия, който започна да надава животински радостни крясъци и да размахва 
победоносно тоягата над главата си. 

Димар продължи да търси брод и скоро откри един, който му се стори лесен. Имаше 
само едно място, където три последователни камъка бяха потопени под водата и там той 
трябваше да се бори с водната стихия. Но не изглеждаше невъзможно да се мине на 
другия бряг. 

Димар направи дълъг скок и стъпи върху първия подаващ се над водата камък. С 
няколко скока стигна до средата на реката. Именно там започваше трудното. Поредица от 
камъни бяха потопени на няколко пръста във водата. Ако опиташе да стъпи върху тях, със 
сигурност щеше да се подхлъзне и стихията щеше да го повлече. Ето защо той направи 
друго. Хвърли се във водата точно пред първия от потопените камъни и го обгърна с две 



ръце. Водата го залепи за камъка, но нямаше силата да го смачка. Димар направи крачка 
настрани и левия му крак се запъна в следващия потопен камък. Оставаше най-трудното - 
да премести ръцете си върху него. В момента, когато пуснеше единия камък, водата щеше 
да се опита да го понесе и всичко щеше да се реши от силата на мускулите му. 

Димар се съсредоточи, напрегна мускулите си и се хвърли към камъка. Едната му ръка 
достигна целта и здраво се хвана за малка издатина. Другата се хлъзна по гладка 
повърхност и не успя да се задържи. Тялото от кръста нагоре бе лишено от опора и водата 
го понесе. Сега Димар се крепеше на лявата си ръка. Той направи страхотно усилие и се 
придърпа към камъка. Бавно, много бавно започна да напредва и измина доста време, 
преди да успее да се залови и с другата ръка. След това лесно изтегли и цялото си тяло зад 
камъка. 

По същия начин премина през другите две опасни места и най-сетне се добра до 
другия бряг. Беше мокър до кости и съсипан от умора. Веднага щом краката му стъпиха 
на твърда земя, той се отпусна и остана да лежи така дълго време. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 163. Ако е от 4 до 
6. отиди на 164. 

154.  
Умножи оценката си за блок по три. Прибави към резултата оценката си за бързина 

на лявата ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 159 Ако е по-малък от 22, отиди 

на 160. В случай, че е 22. 23 или 24, отиди на 158. 
 

155.  
Умножи оценката си за захват по три. Прибави към резултата оценката си за 

техника на лява ръка,  умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 162. В противен случай отиди на 

161. 
156.  

Нямаше смисъл да търси друг брод. Тук камъните бяха подредени нагъсто и можеше 
да се стъпва по тях. Едва ли другаде щеше да намери нещо по-добро, най-вероятно само 
щеше да си загуби времето. 

Димар направи дълъг скок и стъпи върху първия подаващ се над водата камък. С 
няколко скока стигна до средата на реката. Именно там започваше трудното. Поредица от 
камъни бяха потопени на няколко пръста във водата. Ако опиташе да стъпи върху тях, със 
сигурност щеше да се подхлъзне и стихията щеше да го повлече. Ето защо той направи 
друго. Хвърли се във водата точно пред първия от потопените камъни и го обгърна с две 
ръце. Водата го прилепи към камъка, но нямаше силата да го смачка. Димар направи 
крачка настрани и левият му крак се запъна в следващия потопен камък. Оставаше най- 
трудното - да премести ръцете си върху него. В момента, когато пуснеше единия камък, 
водата щеше да се опита да го понесе и всичко щеше да се реши от силата на мускулите 
му. 

Димар се съсредоточи, напрегна мускулите си и се хвърли към камъка Едната му ръка 
достигна целта и здраво се хвана за малка издатина Другата се хлъзна по гладка 
повърхност и не успя да се задържи. Тялото от кръста нагоре бе лишено от опора и водата 



го понесе. Сега Димар се крепеше на лявата си ръка .Той направи страхотно усилие и се 
придърпа към камъка. Бавно, много бавно започна да напредва и измина доста време, 
преди да успее да се залови и с другата ръка. След това лесно изтегли и цялото си тяло зад 
камъка. 

По същия начин премина през още пет камъка и най-сетне се добра до другия бряг. 
Беше мокър до кости и съсипан от умора. Веднага щом краката му стъпиха на твърда земя. 
той се отпусна и остана да лежи така дълго време 

Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 165. Ако е 3 или 4, отиди на 
166. Ако е 5 или 6, отиди на 167. 

157.  
Димар не беше от мъжете, които отстъпват пред нахални противници. Лудият се 

мислеше за господар на моста..Е, добре, сега щеше да открие заблудата си. 
Димар предпазливо напредна и това предизвика порой от заплахи от страна на 

противника му. но той не им обърна внимание. Предизвика лудия да нанесе няколко удара 
във въздуха и откри, че мъжът наистина върти добре тоягата. Нямаше да може да избегне 
оръжието с подскок или залягане. Трябваше да използва блок или захват. 

Димар направи лъжливо движение, накара лудия да замахне, изчака тоягата да 
изсвисти пред тялото му и направи няколко бързи крачки. Намираше се на четири-пет 
крачки от брега, когато противникът му замахна отново. 

Как искаш Димар да посрещне тоягата? 
- с блок - отиди на 154. 
- със захват - отиди на 155. 
 

158.  
Димар пресрещна тоягата с лявата си ръка. но движението му не беше особено 

прецизно и ударът наруши равновесието му. Той размаха ръце. приведен над бушуващата 
под краката му стихия. В това време лудият отново замахна. 

Намали енергията си с 1 точка. След това прецени какво да направи Димар. 
 
- да се хвърли назад и да легне върху ствола - отиди на 170. 
- да скочи във водата - отиди на 171. 
 

159.  
С бързо движение на лявата ръка Димар пресрещна тоягата на противника си и спря 

меко удара. Направи две бързи крачки напред, но лудият много бързо нанесе своя втори 
удар. който завари Димар неподготвен и тоягата го удари в гърдите. Димар залитна назад. 
Тоягата свистеше отново към него и той отстъпи. Ясно беше, че дори с поредица от 
успешни блокове нямаше да може да стигне, до другия бряг. Трябваше да опита захват. 

Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 155. 
 

160.  
Димар се опита да блокира удара с лявата си ръка, но изпълни движението твърде 

несръчно Тоягата се плъзна над ръката му и го удари силно в гърдите. Той загуби 
равновесие, наведе се над бушуващата стихия и размаха ръце. Втори удар на тоягата го 
изпрати във водата. 



Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 168. 
 

161.  
Тоягата летеше към него Димар протегна бързо лявата си ръка към нея. но движението 

му беше твърде несръчно и оръжието на лудия го блъсна силно в гърдите Той загуби 
равновесие и размаха ръце над бушуващата в краката му бездна. Втори удар на тоягата го 
изпрати във водата. 

Отиди на 168. 
 

162.  
Тоягата летеше към него. Димар протегна бързо лявата си ръка към нея, спря удара и 

здраво хвана оръжието на лудия. После бързо се извъртя настрани, хвана тоягата с две 
ръце и със силно въртеливо движение я изтръгна от ръцете на противника си 

Останал без оръжие, голият мъж нададе жален вик и побягна назад към гората. Димар 
го остави Не изпитваше злоба към него. Той измина няколкото крачки по моста и стъпи на 
желания бряг. След това хвърли тоягата във водата и продължи към Пендар. 

Отиди на 172. 
 

163.  
Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 

чувстваше уморен през целия път към Пендар. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 172. 
 

164.  
Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 

чувстваше уморен през целия път към Пендар. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 172. 

165.  
Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 

чувстваше уморен през целия път към Пендар. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 172. 
 

166.  
Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 

чувстваше уморен през целия път към Пендар 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 172. 
 

167.  
Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 

чувстваше уморен през целия път към Пендар. 
Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 172. 
 



 



 
168.  

Водата го повлече, но Димар скоро откри, че силата й не е толкова пагубна, колкото си 
бе мислил. Можеше да се пребори с нея. 

Силен удар го накара да извика от болка. Беше ударил глезена си в плаващо дърво. 
Нагълта малко вода. После попадна в слаб водовъртеж, който го изтласка към стръмния 
скален бряг и тялото му се удари в гладките скали. Опита да се залови, но нямаше за 
какво. 

Димар имасие късмета да се добере до голям плаващ дънер и grace покатери на него. 
Трудно беше да поддържа равновесие, но той успя и постепенно насочи дънера към 
желания бряг. Импровизираният му сал мина под голямо дърво, което беше надвесило 
клоните си над водата и Димар се хвана за един от тях. После се изтегли на мускули и се 
добра до сушата. Веднага щом краката му стъпиха на твърда земя, той се отпусна и остана 
да лежи така дълго време. 

Битката с водната стихия изцеди силите на Димар и макар да си почива дълго, той се 
чувстваше уморен през целия път към Пендар. 

Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 172. 
 

169.  
Скоро Димар откри неочаквано лесен брод. Природна стихия бе съборила огромно 

дърво и стволът му лежеше като мост между двата бряга на придош- дата река. Водата 
дори не докосваше дървото, така че преминаването по него щеше да бъде много лесно. 

Димар беше стигнал до средата на моста, когато от отсрещните храсти изскочи чисто 
гол мъж. въоръжен с тояга. Той застана на края на ствола и размаха оръжието си 
заплашително. 

- Маха се! - закрещя той. - Веднага маха се! Иначе - смърт! Смърт! 
- Спокойно - рече Димар, за когото веднага стана ясно, че нещастникът е загубил ума 

си. - Нищо лошо няма да ти направя. 
- Маха се! - продължи да настоява мъжът и да размахва тоягата. - Ако продължиш -

умираш! Смърт! Смърт! 
Ясно беше, че лудият не може да бъде уговорен да престане. Димар трябваше да 

отстъпи или да се бие с него. Последното нямаше да бъде никак лесно, защото макар и 
луд, мъжът въртеше добре тоягата. Освен това той стоеше на твърда земя, а Димар 
трябваше да пази равновесие върху ствола на дървото. Какво искаш да направи Димар? 

- да отстъпи - отиди на 153. 
- да се бие - отиди на 157. 
 

170.  
С бързината на мисълта Димар се хвърли назад и се хвана с две ръце за ствола на 

падналото дърво. Тоягата изсвистя над гърба му без да го засегне. Димар се придърпа 
няколко стъпки назад, изправи се и се обърна към лудия. Ясно беше, че няма да успее да 
направи успешен блок. . Трябваше да опита захват. Отиди на 155. 

171.  
Димар не изчака тоягата да го удари и сам скочи в буйните води на реката Отиди на 168 



 
172.  

За да определиш на кой епизод да отидеш. Виж колко точки енергия имаш. 
- от 0 до 9 - отиди на 173. 
- от 10 до 13 - отиди на 174. 
- от 14 до 17 - отиди на 175. 
- от 18 до 20 - отиди на 176. 
 

173.  
Преживя много приключения в планината, но не успя да се проявиш като силен и 

мъдър войн. Затова сега няма да получиш право да повишиш някои от оценките си. 
Отиди на 177. 

174.  
Имаш право да повишиш една от оценките си с 1 точка. Сам избери коя, но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5. 
Отиди на 177. 

175.  
Имаш право да повишиш две от оценките си с по 1 точка. Сам избери кои, но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5. 
Отиди на 177. 

176.  
Имаш право да повишиш три от оценките си с по 1 точка. Сам избери кои, но не 

забравяй, че най-високата оценка е 5. 
Отиди на 177. 

177.  
Три седмици след раздялата с Карган. Димар навлезе в гъста гора. Колкото по-навътре 

влизаше, толкова по-тъмно и непроходимо ставаше. Според думите на Скитника, някъде 
из тази гора Пендар бе построил своето убежище от света. Нищо повече не беше обяснил 
Карган и това изостряше любопитството на Димар. Що за човек беше онзи, който 
доброволно се бе изолирал от другите, за да живее в хармония с природата и да 
просвещава малко повече от стотина ученици в тайните на своето учение? 

Унесен в такива мисли, Димар не забеляза скритите в гъсталака врагове. Изведнъж се 
оказа заобиколен от шестима души. Опита се да заеме защитна стойка, но нещо тежко го 
удари по тила и той загуби съзнание. Отиди на 178. 

 
178.  

Светът бавно изплува пред очите му. Димар леко се надигна и се подпря на лакти. 
След това се огледа, като се стараеше да не върти главата си прекалено бързо, защото му 
се виеше свят. 

Лежеше на малка полянка, оградена отвсякъде с високи стени от набити един до друг 
дървени колове. Виждаха се няколко постройки, където сигурно живееха хора, но нито 
един от тях не се мяркаше наоколо. От тайнствените нападатели нямаше и следа. 



- Търсиш ли някого? — прогърмя глас зад гърба му. Димар бавно се извърна и огледа 
непознатия. Беше среден на ръст с дълга и права черна коса. която бе вързал на плитка. Не 
изглеждаше мускулест, но тялото му имаше хубави, издаващи сила очертания. Лицето 
беше сурово и безизразно. 

- Пендар - отвърна Димар. - Търся Пендар. Карган Скитника ме праща. 
- Защо? 
- Ти си Пендар, нали? 
- Може и да съм 
- Не може да не си - усмихна се Димар. - Описанието на моя учител беше много точно. 
- Карган ти е учител? Значи ти си Димар? Чувал съм за теб. 
- Поласкан съм да го узная. 
- И тъй. защо си тук, Димар? 
- Карган ме изпрати при теб, за да затвърдя наученото от него. Каза ми, че съм добър, 

но трябва да постоя известно време и при теб, преди да отида при Шангри. 
- Нима Карган мисли, че си достоен да бъдеш ученик на Шангри? - удиви се Пендар. - 

Тогава трябва да си добър боец. 
- Имам още много да уча - скромно призна Димар. 
- Ще видим - поклати глава Пендар. - А каза ли ти Карган, че първо трябва да 

издържиш тежък изпит? 
- Да - кимна Димар. - Не се боя от смъртта. Подложи ме на най-тежката проверка. 
- Ще го направя - каза Пендар. - Долу, под земята, има лабиринт от стаи. Вратата на 

всяка от тях е хартиена, така че лесно ще можеш да я разкъсаш. В някои стаи ще те чакат 
мои ученици, готови да се бият с теб. Други ще са празни. А ще има и изненади. Стаите 
са свързани помежду си с коридори. Ще вървиш само напред и ако се справяш добре, ще 
стигнеш до края на лабиринта. Аз ще те чакам там. 

- А как ще виждам под земята? - попита Димар. 
- Не се безпокой! Във всяка стая ще горят по дузина свещи. А сега си почини, докато 

аз подготвя всичко за изпитанието. 
Скоро Пендар се върна и отведе Димар до началото на лабиринта. Остави го пред 

първата хартиена врата и пое към края на лабиринта по заобиколен път, който не 
минаваше през стаите. 

- Ще се видим скоро - подвикна му Димар и се захвана за работа. 
Докато скиташ из подземния лабиринт на Пендар ще трябва да попълваш таблицата 

„ЛАБИРИНТЪТ НА ПЕНДАР“ - да отбелязваш броя на победените от теб противници 
(разбира се, започваш от 0) и всяка промяна на енергията си (започваш с 50 точки). 

Отиди на 300. 
 

179.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво 
или отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно - отиди на 185. 
- наляво - отиди на 186. 
 



180.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 188. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 187. В случай, че е 21. 22. 23 или 24, отиди на 184. 
 

181.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 188. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 187. В случай, че е 21, 22. 23 или 24, отиди на 184. 
 

182.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак, умножена по две към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 188. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 187. В случай, че е 21. 22, 23 или 24, отиди на 184. 
 

183.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката 

си за сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 188. Ако е по-малък от 

21, отиди на 187. В случай, че е 21, 22, 23 или 24,  отиди на 184. 

184.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 187. Ако е от 4 до 

6. отиди на 188. 

185.  
Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 

Надяваше се да няма още някой зад гърба му. но сега това не го тревожеше. Трябваше да 
се справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 189. Ако е от 4 до 
6,отиди на 190. 

186.  
Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 

нямаше никой. 
Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 

погрешната посока - малшанс! 
Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- десен крак - отиди на 180. 
- дясна ръка - отиди на 181. 
- лява ръка - отиди на 183. 
 



187.  
Димар опита удар, но противникът, му с лекота блокира и на свой peд атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 191. 
 

188.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 191. 
 

189.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак - отиди на 180. 
- с дясна ръка - отиди на 181. 
 

190.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак - отиди на 182. 
- с лява ръка - отиди на 183. 
 

191.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред Пред 

него имаше три коридора Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 211. 
- средния - отиди на 264. 
- десния - отиди на 408. 

 
192.  

Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред и 
разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. Сигурно 
някой се спотайваше, долепен до стените отляво или отдясно на вратата. Нищо чудно да 
бяха двама. 

Огледа се бързо на двете страни. Нямаше никой. Беше попаднал в една от малкото 
безопасни стаи. 

За разлика от другите стаи. сега пред него имаше само една врата. Отвори я и силната 
слънчева светлина го заслепи. Той заслони очите си и излезе от лабиринта. Пендар го 
посрещна с широка усмивка 

Отиди на 498. 



193.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред и 

разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Но с периферното си зрение той видя двама противници, прилепени 
до стените от двете страни на вратата. 

Не можеше справи едновременно и с двамата. Несъзнателно избра левия и се обърна 
към него. В това време другият го удари, но Димар не се обърна. Първо трябваше да се 
справи с противника пред себе си. 

Намали енергията си с 1 точка. След това посочи едно число от таблицата. Ако е от 
1 до 3, отиди на 204. Ако е от 4 до 6, отиди на 205. 

194.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 207. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 206. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 201. 
 

195.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 207. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 206. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 201 
196.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 207. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 206. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 201. 

197.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката 

си за сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 207. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 206. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 201. 
 

198.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 208. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 209. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 203. 
 

199.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката 

си за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 208. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 209.  В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 203. 



 
200.  

Умножи оценката си за завършваш удар по три Към резултата прибави оценката си 
за сила на дясната ръка,умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 208. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 209 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 203. 

 
201.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 207. Ако е от 4 до 
6, отиди на 206. 

 
202.  

Посочи едно число от таблицата Ако е 1 или 2, отиди на 198. Ако е 3 или 4, отиди на 
199. Ако е 5 или 6, отиди на 200. 

 
203.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 208. Ако е от 4 до 
6, отиди на 209 

 
204.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 
ръка или с десния крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с дясна ръка - отиди на 194. 
- с десен крак - отиди на 195. 
 

205.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка - отиди на 196. 
- с ляв крак - отиди на 197. 
 

206.  
Димар опита удар. но противникът му блокира успешно. След това на свой ред го 

блъсна в гърдите. Вторият противник също използва изгодното си положение, за да удари. 
Вторият опит се оказа по-успешен и Димар срази противника си. Другият отново го 

удари. Димар се извърна към него. 
Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 202. 
 

207.  
Още с първия удар Димар порази противника си. В същото време другият го удари 

отново. Димар се извърна към него.  



Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 202. 
 

208.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 210. 
 

209.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 210. 
 

210.  
Димар не последва избягалите врагове. Трябваше да върви напред. Пред него имаше 

три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил двама противници. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 382. 
- средния - отиди на 459. 
- десния - отиди на 260. 
 

211.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. точно 
както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво 
или отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно - отиди на 217. 
- наляво - отиди на 218. 
 

212.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 220. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 219. В случай че е 20. 21 или 22, отиди на 216. 
 

213.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 220. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 219. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 216. 
 



214.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 220. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 219. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 216. 
 

215.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на лявата ръка, множена по две Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 220. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 219. В случай, че е 21 или 22, отиди на 216. 
 

216.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 219. Ако е от 4 до 

6, отиди на 220. 
 

217.  
Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 

Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се 
справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 221. Ако е от 4 до 
6. отиди на 222. 

218.  
Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 

нямаше никой. 
Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 

погрешната посока - малшанс! 
Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 

- десен крак - отиди на 212. 
- дясна ръка - отиди на 213. 

- лява ръка - отиди на 215. 
 

219.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 223. 
 

220.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 223. 
 



221.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак - отиди на 212. 

- с дясна ръка - отиди на 213. 
 

222.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. С какво искаш да удари Димар? Ако с ляв крак - отиди на 214. с 
лява ръка - отиди на 215. 

 

223.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора и той се зачуди кой от тях да избере. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 

- левия - отиди на 369. 
- средния - отиди на 313. 

- десния - отиди на 264 
 

224.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на новата стая. Той направи бърз скок 

напред и разкъса хартиената врата Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. 
Сигурно някой се спотайваше, долепен до стените отляво или отдясно на вратата. Нищо 
чудно да бяха двама. 

Огледа се бързо на двете страни. Нямаше никой. Беше попаднал в една от малкото 
безопасни стаи. 

Пред него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към 
изхода. 

Кой коридор искаш да избере Димар?  
- левия - отиди на 287. 
- средния - отиди на 193. 

- десния - отиди на 260. 
 

225.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Но с периферното си зрение той видя двама противници, 
прилепени до стените от двете страни на вратата. 

Не можеше да се справи едновременно и с двамата. Несъзнателно избра левия и се 
обърна към него. В това време другият го удари, но Димар не се обърна. Първо трябваше 
да се справи с противника пред себе си. 

Намали енергията си  с 2 точки. След това посочи едно число от таблицата. Ако е от 
1 до 3, отиди на 236. Ако е от 4 до 6, отиди на 237. 

 



226.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 239. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 238. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 233. 
 

227.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак,  умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 239. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 238. В случай че е 20, 21 или 22, отиди на 233 
 

228.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на лявата ръка умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 239. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 238. В случай че е 20, 21 или 22, отиди на 233. 
 

229.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 239. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 238 В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 233. 
230.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на левия крак,умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 240 Ако е по-малък от 20, отиди 
на 241. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 235. 

 
231.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на десния крак,  умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 240. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 241. В случай че е 20, 21 или 22, отиди на 235. 

 
232.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на дясната ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 240. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 241. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 235. 

 



233.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 239. Ако е от 4 до 

6, отиди на 238. 
 

234.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 230. Ако е 3 или 4, отиди на 

231 Ако е 5 или 6, отиди на 232. 
 

235.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 240. Ако е от 4 до 

6. отиди на 241. 
 

236.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с дясна ръка - отиди на 226. 
- с десен крак - отиди на 227. 
 

237.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка - отиди на 228. 
- с ляв крак - отиди на 229. 
 

238.  
Димар опита удар. но противникът му блокира успешно. След това на свой ред го 

блъсна в гърдите. 
Вторият противник също използва изгодното си положение, за да удари. 
Вторият опит се оказа по-успешен и Димар срази противника си. Другият отново го 

удари. Димар се извърна към него. 
Намали енергията си с 6 точки. После отиди на 234. 
 

239.  
Още с първия удар Димар порази противника си. В същото време другият го удари 

отново. Димар се извърна към него. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 234. 
 

240.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 



Отиди на 242. 
241.  

Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 
му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 

След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 
Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 242. 
 

242.  
Димар не последва избягалите врагове. Трябваше да върви напред. Пред него имаше 

три коридора Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода 
Отбележи, че си победил двама противници. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 369. 
- средния - отиди на 446. 
- десния - отиди на 211. 

 
243.  

Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 
и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. Сигурно 
някой се спотайваше, долепен до стените отляво или отдясно на вратата. Нищо чудно да 
бяха двама. 

Но изненадата дойде отгоре. Над прага на вратата се бе притаил противник. Той скочи 
върху гърба на Димар с крак и без да изчака резултата от удара си, изчезна през 
разкъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 244. Ако е от 4 до 
6, отиди на 245. 

244.  
Ударът не беше силен, но Димар направи кълбо напред, за да се отдалечи от 

противника си. Видя гърба му, но не тръгна след него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 246. 
 

245.  
Ударът беше силен и изпрати Димар на земята. Той направи странично кълбо и се 

обърна. Видя гърба на бягащия противник, но не тръгна след него. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 246. 
 

246.  
За разлика от другите стаи, сега пред него имаше само една врата. Отвори я и силната 

слънчева светлина го заслепи; Той заслони очите си и излезе от лабиринта. Пендар го 
посрещна с широка усмивка. 

Отиди на 498. 
 



247.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая, Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво 
или отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно - отиди на 253. 
- наляво - отиди на 254. 
 

248.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 256. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 255. В случай, че е 21,  22,  23 или 24, отиди на 252. 
 

249.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 256. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 255. В случай, че е 21,  22, 23 или 24, отиди на 252. 
 

250.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 256. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 255. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 252. 
 

251.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три Към резултата прибави оценката си 

за сила на лявата ръка, умножена по две Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям oт 24, отиди на 256. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 255. В случай че е 21, 22, 23 или 24,  отиди на 252. 
 

252.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 255. Ако е от 4 до 

6, отиди на 256. 
 

253.  
Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 

Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше 
да се справи с прекия си противник. 



Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 257. Ако е от 4 до 
6, отиди на 258. 

 
254.  

Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока - малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- десен крак - отиди на 248. 
- дясна ръка - отиди на 249. 
- лява ръка - отиди на 251. 
 

255.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 259. 
 

256.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към Входа на лабиринта. Отиди на 259. 
 
 

257.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак - отиди на 248. 
- с дясна ръка - отиди на 249. 
 

258.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак - отиди на 250. 
- с лява ръка - отиди на 251. 
 

259.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар?  
-   левия - отиди на 287. 



- средния - отиди на 382. 
- десния - отиди на 485. 
 

260.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. Сигурно 
някой се спотайваше, долепен до стените отляво или отдясно на вратата. Нищо чудно да 
бяха двама. Но изненадата дойде отгоре. Над прага на вратата се бе притаил противник 
Той скочи върху гърба на Димар с крак и без да изчака резултата от удара си, изчезна през 
разкъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 2 отиди на 261. Ако е от 4 до 6, отиди 
на 262. 

261.  
Ударът не беше силен, но Димар направи кълбо напред, за да се отдалечи от 

противника си. Видя гърба му, но не тръгна след него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 263. 
 

262.  
Ударът беше силен и изпрати Димар на земята. Той направи странично кълбо и се 

обърна. Видя гърба на бягащия противник, но не тръгна след него.  
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 263. 
 

263.  
Нямаше смисъл да се връща назад. Пред него имаше три коридора. Трябваше да избере 

един от тях и да продължи към изхода. 
Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 283. 
- средния - отиди на 179. 
- десния - отиди на 264. 
 

264.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на новата стая. Той направи бърз скок 

напред и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. 
Сигурно някой се спотайваше, долепени до стените отляво или отдясно на вратата Нищо 
чудно да бяха двама. Огледа се бързо на двете страни Нямаше никои. Беше попаднал в 
една от малкото безопасни стаи. Пред него имаше три коридора Трябваше да избере един 
от тях и да продължи към изхода 

Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 192. 
- средния - отиди на 472 
- десния - отиди на 243 



 



265.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Но с периферното си зрение той видя двама противници, 
прилепени до стените от двете страни на вратата 

Не можеше да се справи едновременно и с двамата. Несъзнателно избра левия и се 
обърна към него. В това време другият го удари, но Димар не се обърна. Първо трябваше 
да се справи с противника пред себе си. 

Намали енергията си с 2 точки. След това посочи едно число от таблицата. Ако е от 
1 до 3, отиди на 276. Ако е от 4 до 6, отиди на 277. 

 
266.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 279. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 278. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 273. 

 
267.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 
за сила на десния крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 279. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 278. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 273. 

268.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 279. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 278. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 273. 
 

269.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 279. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 278. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 273 
 

270.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак,умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 280. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 281. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 275 
 



271.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 280. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 281 В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 275. 
 

272.  
Умножи оценката си за завършваш, удар по три. Към резултата прибави оценката 

си за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 280. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 281. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 275. 
 

273.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 279. Ако е от 4 до 

6, отиди на 278. 
274.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 270. Ако е 3 или 4, отиди 
на 271. Ако е 5 или 6, отиди на 272. 

 
275.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 280. Ако е от 4 до 
6, отиди на 281. 

276.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната 

си ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с дясна ръка - отиди на 266. 
- с десен крак - отиди на 267. 

 
277.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 
ръка или с левия крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка - отиди на 268. 
- с ляв крак - отиди на 269. 

 
278.  

Димар опита удар, но противникът му блокира успешно. След това на свой ред го 
блъсна в гърдите. Вторият противник също използва изгодното си положение, за да удари. 

Вторият опит се оказа по-успешен и Димар срази противника си. Другият отново го 
удари. Димар се извърна към него. 

Намали енергията си с 6 точки. После отиди на 274. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
279.  

Още с първия удар Димар порази противника си, в същото време другият го удари 
отново. Димар се извърна към него. 

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 274. 
 

280.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 282 
 

281.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 282. 
 

282.  
Димар не последва избягалите врагове Трябваше да върви напред. Пред него имаше 

три коридора Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода 
Отбележи, че си победил двама противници. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 485. 
- средния - отиди на 459. 
- десния - отиди на 224. 



 
283.  

Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 
и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг. Сигурно 
някой се спотайваше, долепен до стените отляво или отдясно на вратата. Нищо чудно да 
бяха двама. 

Но изненадата дойде отгоре. Над прага на вратата се бе притаил противник. Той скочи 
върху гърба на Димар с крак и без да изчака резултата от удара си, изчезна през 
разкъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 284. Ако е от 4 до 
6. отиди на 285. 

284.  
Ударът не беше силен, но Димар направи кълбо напред, за да се отдалечи от 

противника си. Видя гърба му, но не тръгна след него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 286. 
 

285.  
Ударът беше силен и изпрати Димар на земята. Той направи странично кълбо и се 

обърна. Видя гърба на бягащия противник, но не тръгна след него. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 286. 
 

286.  
Нямаше смисъл да се връща назад. Пред него имаше три коридора. Трябваше да избере 

един от тях и да продължи към изхода. 
Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 446. 
- средния - отиди на 211. 
- десния - отиди на 408. 
 

287.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво 
или отдясно на вратата Освен ако нямаше изненади. Накъде да се обърне Димар? 

- наляво - отиди на 293. 
- надясно - отиди на 294. 
 

288.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 296. Ако е по-малък от 

20, отиди на 295. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 292. 
 



289.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 296. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 295. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 292. 
 

290.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 296. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 295. В случай, че е 20. 21 или 22, отиди на 292. 
 

291.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си 

за сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22. отиди на 296. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 295, В случай, че е 20. 21 или 22, отиди на 292. 
 

292.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3. отиди на 295. Ако е от 4 до 6. 

отиди на 296. 
293.  

Димар рязко се извъртя наляво и застана лице в лице със скрития досега враг. 
Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да 
се справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3 отиди на 297. Ако е от 4 до 
6, отиди на 298. 

294.  
Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 

нямаше никой. 
Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 

погрешната посока - малшанс! 
Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка - отиди на 289. 
- ляв крак - отиди на 290. 
- лява ръка - отиди на 291. 

 
295.  

Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 
му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. Намали енергията си с 2 точки. 
После отиди на 299. 



 
296.  

Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 
болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 299. 

 
297.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 
ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 

- с десен крак — отиди на 288. 
- с дясна ръка — отиди на 289 

 
298.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 
ръка или с левия крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак - отиди на 290. 
- с лява ръка - отиди на 291. 

 
299.  

Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 
него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 

Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 446. 
- средния — отиди на 382. 
- десния — отиди на 459. 

 
300.  

Димар направи бърз скок напред и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. 
Пред него нямаше враг, точно както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, 
прилепени до стената отляво или отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно - отиди на 306. 
- наляво - отиди на 307. 
 

301.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 309 Ако в по-малък от 20, отиди 

на 308. В случай чв в 20, 21 или 22, отиди на 305. 
 



302.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22. отиди на 309 Ако е по-малък от 20. отиди 

на 308. В случай, че е 20. 21 или 22. отиди на 305. 
 

303.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три, Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22. отиди на 309. Ако е по-малък от 20. отиди 

на 308. В случай, че е 20. 21 или 22. отиди на 305. 
 

304.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 309. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 308. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 305. 
 

305.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 308. Ако е от 4 до 6, 

отиди на 309. 
 

306.  
Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 

Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се 
справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако в от 1 до 3, отиди на 310 Ако е от 4 до 6, отиди 
на 311. 

 
307.  

Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- десен крак — отиди на 301. 
- дясна ръка — отиди на 302. 
- лява ръка — отиди на 304 

308.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 312. 



 
309.  

Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 
болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 

Отиди на 312. 
 

310.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 

- с десен крак - отиди на 301. 
- с дясна ръка - отиди на 302. 
 

311.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 

- с ляв крак - отиди на 303. 
- с лява ръка - отиди на 304. 
 

312.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора и той се зачуди кой от тях да избере. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 395. 
- средния - отиди на 247. 
- десния - отиди на 265. 
 

313.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му беше казал Пендар. Но с периферното си зрение забеляза двама противници, които се 
бяха долепили до стените от двете страни на вратата. 

Но това не беше всичко. Над прага на вратата се беше притаил трети противник. Той 
скочи, изрита Димар с крак в гърба и избяга през раздраната хартиена врата. 

Другите двама не закъсняха да нанесат по един удар. На Димар му се стори, че ударът 
на десния беше по-силен. 

Намали енергията си с 4 точки. След това избери кого искаш да нападне Димар? 
- левия - отиди на 314 
- десния - отиди на 315. 
 

314.  
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 316. Ако е от 4 до 6, отиди на 317. 
 



315.  
П осочи едно число. Ако е от 1 до 3. отиди на 318. Ако е от 4 до 6. отиди на 319. 
 
 

316.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка — отиди на 320. 
- с десен крак — отиди на 321. 

 

317.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 322. 
- с дясна ръка — отиди на 323. 

318.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка - отиди на 324. 
- с десен крак - отиди на 325. 

 
319.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 
ръка или с левия крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 326. 
- с дясна ръка — отиди на 327. 

 
320.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
си- ла на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 330. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 328. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 329. 

 
321.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 330. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 328. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 329 

 



322.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 330. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 328. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 329 
 

323.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибаби шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 330. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 328 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 329 
 

324.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният. резултат е по-голям от 22, отиди на 331. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 333. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 332. 
 
 

325.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 331. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 333. В случай, че е 20. 21 или 22, отиди на 332. 
 
 

326.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 331. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 333. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 332. 
 

327.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 331. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 333. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 332. 
 
 

328.  
Първият удар на Димар не улучи целта. Двамата му противници успяха да нанесат по 

един удар. След това Димар успя да порази противника пред себе си, понесе удара на 
другия и се обърна към него. 

Намали енергията си с 5 точки. После отиди на 334. 
 



329.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 328. Ако е от 4 до 

6, отиди на 330. 
 

330.  
Димар успя да нанесе хубав удар и порази противника си. В това време другият успя да 

го удари в гръб. Димар се обърна към него. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 334. 
 

331.  
Димар успя да нанесе хубав удар и порази противника си. В това време другият успя да 

го удари в гръб. Димар се обърна към него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 335. 
 

332.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 331. Ако е от 4 до 

6, отиди на 333. 
 

333.  
Първият удар на Димар не улучи целта. Двамата му противници успяха да нанесат по 

един удар. След това Димар успя да порази противника пред себе си, понесе удара на 
другия и се обърна към него. 

Намали енергията си с 4 точки. После отиди на 335. 
 

334.  
С какво искаш да атакува Димар? 
- с лява ръка — отиди на 336. 
- с ляв крак — отиди на 337. 
- с дясна ръка — отиди на 338. 
- с десен крак — отиди на 339. 
 

335.  
С какво искаш да атакува Димар? 

- с лява ръка — отиди на 340. 
- с ляв крак — отиди на 341. 
- с дясна ръка — отиди на 342. 
- с десен крак —отиди на 343. 
 
 

336.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 344. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 346. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 345. 
 



337.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 344. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 346. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 345. 
 

338.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 344. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 346. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 345. 
 

339.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 344. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 346. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 345. 
 

340.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 347. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 349. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 348. 
 

341.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 347. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 349. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 348. 
 

342.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 347. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 349. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 348. 
 
 

343.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 347. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 349. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 348. 
 



344.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 350. 
 

345.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 344. Ако е от 4 до 

6, отиди на 346. 
 

346.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 350. 
 

347.  
Димар успя да пробие добрата защита на противника си и се справи с него само с един 

решаващ удар. Врагът изохка от болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на 
лабиринта. 

Отиди на 350. 
 

348.  
Посочи едно число, от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 347. Ако е от 4 до 

6, отиди на 349. 
 

349.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 350. 
 

350.  
Стаята беше пуста. Димар не се втурна да преследва нападателите си, защото тряваше 

да върви напред, към изхода. Пред него имаше три коридора. Трябваше да избере един от 
тях и да продължи към изхода. 

Отбележи, че си победил двама противници, кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 192. 
- средния - отиди на 472. 
- десния - отиди на 243. 
 

351.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 



му бе казал Пендар. Но с периферното си зрение той видя двама противници, прилепени до 
стените от двете страни на вратата. 

Не можеше да се справи едновременно и с двамата. Несъзнателно избра левия и се 
обърна към него. В това време другият го удари, но Димар не се обърна. Първо трябваше 
да се справи с противника пред себе си. 

Намали енергията си с 1 точка. След това посочи едно число от таблицата. Ако е от 
1 до 3, отиди на 362. Ако е от 4 до 6, отиди на 363. 

 
352.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 365. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 364. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 359. 

 
353.  

Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на десния крак. умножена по две Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 365. Ако в по-малък от 21, отиди 
на 364 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 359. 

 
354.  

Умножи оценката си за завършваш удар по три Към резултата прибави оценката си за 
сила на лявата ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 365. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 364 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 359. 

 
355.  

Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 365. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 364. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 359. 

 
356.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 366. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 367. В случай, че е 21, 22, 23 или 24,  отиди на 361. 

 
357.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на десния крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 366. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 367. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 361. 

 



358.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 366. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 367. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 361. 
 

359.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 365. Ако е от 4 до 

6, отиди на 364. 
 

360.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е 1 или 2, отиди на 356. Ако е 3 или 4, отиди на 

357. Ако е 5 или 6, отиди на 358. 
 

361.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 366. Ако е от 4 до 

6, отиди на 367. 
 

362.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с дясна ръка — отиди на 352. 
- с десен крак — отиди на 353. 
 

363.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка — отиди на 354. 
- с ляв крак — отиди на 355. 
 

364.  
Димар опита удар, но противникът му блокира успешно. След това на свой ред го 

блъсна в гърдите. Вторият противник също използва изгодното си положение, за да удари. 
Вторият опит се оказа по-успешен и Димар срази противника си. Другият отново го 

удари. Димар се извърна към него. 
Намали енергията си с 3 точки. После отиди на 360. 
 

365.  
Още с първия удар Димар порази противника си. В същото време другият го удари 

отново. Димар се извърна към него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 360. 
 



366.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 368. 
 

367.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 368. 
 

368.  
Димар не последва избягалите врагове. Трябваше да върви напред. Пред него имаше 

три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил двама противници. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 287. 
- средния — отиди на 283. 
- десния — отиди на 193. 
 

369.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- наляво — отиди на 375. 
- надясно — отиди на 376. 

370.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 378. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 377. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 374. 
 

371.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 378. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 377. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 374 
 

372.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 378. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 377. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 374. 



 
373.  

Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 378. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 377. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 374. 

 
374.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 377. Ако е от 4 до 
6, отиди на 378. 

 
375.  

Димар рязко се извъртя наляво и застана лице 6 лице със скрития досега враг. Надяваше 
се да няма още някой зад гърба му. но сега това не го тревожеше. Трябваше да се справи с 
прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 379. Ако е от 4 до 
6, отиди на 380. 

 
376.  

Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка — отиди на 371. 
- ляв крак — отиди на 372. 
- лява ръка — отиди на 373. 
 

377.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 381. 
 

378.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 381. 
 

379.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак - отиди на 370.  



- с дясна ръка - отиди на 371. 
 

380.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 372. 
- с лява ръка — отиди на 373. 
 

381.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 192. 
- средния — отиди на 472. 
- десния — отиди на 243. 
 

382.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно — отиди на 388. 
- наляво — отиди на 389. 
 

383.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 391. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 390. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 387. 
 

384.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 391. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 390. В случай, че е 20, 21 или 22 отиди на 387. 
 

385.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 391. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 390. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 387. 
 



386.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22. отиди на 391. Ако е по-малък от 20. отиди 

на 390. В случай, че е 20. 21 или 22. отиди на 387. 
 

387.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 390. Ако е от 4 до 

6, отиди на 391. 
 

388.  
Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 

Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се 
справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 392 Ако е от 4 до 6, отиди 
на 393. 

 
389.  

Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- десен крак - отиди на 383. 
- дясна ръка - отиди на 384. 
- лява ръка - отиди на 386. 
 

390.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 394. 
 

391.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 394. 

392.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак — отиди на 383. 
- с дясна ръка — отиди на 384. 



 
393.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 
ръка или с левия крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 385. 
- с лява ръка — отиди на 386. 
 

394.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора и той се зачуди кой от тях да избере. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 225. 
- средния — отиди на 446. 
- десния — отиди на 283. 
 

395.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. Накъде да се обърне Димар? 

- наляво — отиди на 401. 
- надясно — отиди на 402. 
 

396.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 404. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 403. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 400. 
 

397.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 404. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 403 В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 400 
 

398.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 404. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 403. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 400. 
 

399.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 



Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 404. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 403. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 400. 

 
400.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 403. Ако е от 4 до 
6, отиди на 404. 

 
401.  

Димар рязко се извъртя наляво и застана лице в лице със скрития досега враг. Надяваше 
се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се справи с 
прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 405. Ако е от 4 до 
6, отиди на 406. 

 
402.  

Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 2 точки. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка — отиди на 397. 
- ляв крак — отиди на 398. 
- лява ръка — отиди на 399. 

 
403.  

Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 
му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 

След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 
Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 

Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 407. 
 

404.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 407. 
 

405.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак - отиди на 396. 
- с дясна ръка - отиди на 397. 
 
 
 



 



 
 

406.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 398 
- с лява ръка — отиди на 399. 
 

407.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 382. 
- средния — отиди на 351. 
- десния — отиди на 485. 
 

408.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му беше казал Пендар. Но с периферното си зрение забеляза двама противници, които се 
бяха долепили до стените от двете страни на вратата. 

Но това не беше всичко. Над прага на вратата се беше притаил трети противник. Той 
скочи, изрита Димар с крак в гърба и избяга през раздраната хартиена врата. 

Другите двама не закъсняха да нанесат по един удар. На Димар му се стори, че ударът 
на десния беше по-силен. 

Намали енергията си с 4 точки. След това избери кого искаш да нападне Димар? 
- левия — отиди на 409. 
- десния — отиди на 410. 
 

409.  
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 411. Ако е от 4 до 6, отиди на 412. 
 

410.  
Посочи едно число. Ако е от 1 до 3, отиди на 413. Ако е от 4 до 6, отиди на 414 
 

411.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка — отиди на 415. 
- с десен крак — отиди на 416. 
 



412.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 417. 
- с дясна ръка — отиди на 418. 
 

413.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с лява ръка — отиди на 419. 
- с десен крак — отиди на 420. 
 

414.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 421. 
- с дясна ръка — отиди на 422. 
 

415.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 425. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 423. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 424. 
 

416.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24. отиди на 425. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 423. В случай, че е 21, 22, 23 или 24,  отиди на 424. 
 

417.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 425. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 423. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 424. 
 

418.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 425. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 423. В случай, че е 21. 22. 23 или 24, отиди на 424. 
 



419.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 426. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 428. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 427. 
 

420.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 426. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 428 В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 427. 
 

421.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат .е по-голям от 22, отиди на 426. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 428. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 427. 
 

422.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 426. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 428. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 427. 
 

423.  
Първият удар на Димар не улучи целта. Двамата му противници успяха да нанесат по 

един удар. След това Димар успя да порази противника пред себе си, понесе удара на 
другия и се обърна към него. 

Намали енергията си с 5 точки. После отиди на 429. 
 

424.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 423. Ако е от 4 до 

6, отиди на 425. 
 

425.  
Димар успя да нанесе хубав удар и порази противника си. В това време другият успя да 

го удари в гръб. Димар се обърна към него. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 429 
 

426.  
Димар успя да нанесе хубав удар и порази противника си. В това време другият успя да 

го удари в гръб. Димар се обърна към него. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 430. 
 



427.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 426. Ако е от 4 до 

6, отиди на 428. 
 

428.  
Първият удар на Димар не улучи целта. Двамата му противници успяха да нанесат по 

един удар. След това Димар успя да порази противника пред себе си, понесе удара на 
другия и се обърна към него. 

Намали енергията си с 4 точки. После отиди на 430. 
 

429.  
С какво искаш да атакува Димар? 
- с лява ръка — отиди на 431. 
- с ляв крак — отиди на 432. 
- с дясна ръка — отиди на 433. 
- с десен крак — отиди на 434. 
 

430.  
С какво искаш да атакува Димар? 
- с лява ръка — отиди на 435. 
- с ляв крак — отиди на 436. 
- с дясна ръка — отиди на 437. 
- с десен крак — отиди на 438. 
 

431.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена no две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 439. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 441. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 440. 
 

432.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 439. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 441. В случай, че е 20,21 или 22, отиди на 440. 
 

433.  
Умножи оценката си за завършваш удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 439. Ако е по-малък от 20, отиди 

на 441. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 440. 
 

434.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 



Ако крайният резултат е по-голям от 22, отиди на 439. Ако е по-малък от 20, отиди 
на 441. В случай, че е 20, 21 или 22, отиди на 440. 

 
435.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 442. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 444. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 443. 

 
436.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три Към резултата прибави оценката си за 
сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 442. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 444. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 443 

 

437.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 442. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 444. В случай, че е 21,22, 23 или 24, отиди на 443. 
 

438.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 442. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 444. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 443. 
 

439.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 
Отиди на 445. 
 

440.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 439. Ако е от 4 до 

6, отиди на 441. 
 

441.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 2 точки. После отиди на 445. 
 



442.  
Димар успя да пробие добрата защита на противника си и се справи с него само с един 

решаващ удар. Врагът изохка от болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на 
лабиринта. 

Отиди на 445. 
443.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 442. Ако е от 4 до 
6, отиди на 444. 

 
444.  

Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува. Кракът 
му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 

След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 
Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 

Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 445. 
 

445.  
Стаята беше пуста. Димар не се втурна да преследва нападателите си. защото тряваше 

да върви напред, към изхода. Пред него имаше три коридора. Трябваше да избере един от 
тях и да продължи към изхода. 

Отбележи, че си победил двама противници. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 313. 
- средния — отиди на 264. 
- десния — отиди на 243. 
 

446.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. Накъде да се обърне Димар? 

- наляво — отиди на 452. 
- надясно — отиди на 453. 
 

447.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 455. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 454. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 451. 
 

448.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 455. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 454 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 451. 
 



449.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 455. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 454 В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 451. 
 

450.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 455. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 454. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 451. 
 

451.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 454. Ако е от 4 до 

6., отиди на 455. 
 

452.  
Димар рязко се извъртя наляво и застана лице в лице със скрития досега враг. Надяваше 

се да няма още някой зад гърба му. но сега това не го тревожеше. Трябваше да се справи с 
прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 456. Ако е от 4 до 
6, отиди на 457. 

 
453.  

Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка - отиди на 448. 
- ляв крак - отиди на 449. 
- лява ръка - отиди на 450. 
 

454.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой peд атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта.  
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 458. 
 

455.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 458. 
 



 
456.  

Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 
ръка или с десния крак. 

С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак — отиди на 447. 
- с дясна ръка — отиди на 448. 
 

457.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 449. 
- с лява ръка — отиди на 450. 
 

458.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора и той се зачуди кой от тях да избере. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 369. 
- средния — отиди на 313. 
- десния — отиди на 264. 
 

459.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- наляво — отиди на 465. 
- надясно — отиди на 466. 
 

460.  
Умножи оценката си- за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 468. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 467. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 464. 
 

461.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 468. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 467. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 464. 
. 



462.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 468. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 467. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 464. 
 

463.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс.  
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 468. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 467. В случаи, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 464. 
 

464.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 467. Ако е от 4 до 

6, отиди на 468. 
 

465.  
Димар рязко се извъртя наляво и застана лице в лице със скрития досега враг. Надяваше 

се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се справи с 
прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 469. Ако е от 4 до 
6, отиди на 470. 

 
466.  

Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка - отиди на 461. 
- ляв крак - отиди на 462. 
- лява ръка - отиди на 463. 
 

467.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота 
блокира и на свой peд атакува. Кракът му мина пoд лявата ръка на Димар и срещна 

незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 471. 
 

468.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. 



Отиди на 471. 
 

469.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак — отиди на 460. 
- с дясна ръка — отиди на 461. 
 

470.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 462. 
- с лява ръка — отиди на 463. 
 

471.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора и той се зачуди кой от тях да избере. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия - отиди на 283. 
- средния — отиди на 313. 
- десния - отиди на 179. 
 

472.  
Избраният коридор отведе Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се В чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно 
както му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво 
или отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- наляво - отиди на 478. 
- надясно - отиди на 479. 
 

473.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 481. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 480. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 477. 
 

474.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 481. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 480. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 477. 
 



475.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак,умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 481. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 480. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 477. 
 

476.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на лявата ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 481. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 480. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 477. 
 

477.  
Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 480. Ако е от 4 до 

6, отиди на 481. 
 

478.  
Димар рязко се извъртя наляво и застана лице в лице със скрития досега враг. Надяваше 

се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се справи с 
прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 482. Ако е от 4 до 
6, отиди на 483. 

 
479.  

Димар рязко се обърна надясно, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- дясна ръка - отиди на 474. 
- ляв крак - отиди на 475. 
- лява ръка - отиди на 476. 
 

480.  
Димар опита удар, но противникът му с лекота блокира и на свой peд атакува. Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра. 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката. 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 484. 
 

481.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта. Отиди на 484. 
 



482.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак — отиди на 473. 
- с дясна ръка — отиди на 474. 
 

483.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 475. 
- с лява ръка — отиди на 476. 
 

484.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. За разлика от другите стаи. сега 

пред него имаше само една врата. Отвори я и силната слънчева светлина го заслепи. Той 
заслони очите си и излезе от лабиринта. Пендар го посрещна с широка усмивка. 

Отбележи, че си победил един противник. След това отиди на 498. 
 

485.  
Избраният коридор отбеде Димар до входа на нова стая. Той направи бърз скок напред 

и разкъса хартиената врата. Озова се в чисто бяла стая. Пред него нямаше враг, точно както 
му бе казал Пендар. Противниците щяха да се крият, прилепени до стената отляво или 
отдясно на вратата. Освен ако нямаше изненади. 

Накъде да се обърне Димар? 
- надясно — отиди на 491. 
- наляво — отиди на 492. 
 

486.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на десния крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 494. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 493. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 490. 
 

487.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на дясната ръка, умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 494. Ако е по-малък от 21, отиди 

на 493. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 490. 
 

488.  
Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 

сила на левия крак. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 



Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 494. Ако е по-малък от 21, отиди 
на 493. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 490. 

 
489.  

Умножи оценката си за завършващ удар по три. Към резултата прибави оценката си за 
сила на лявата ръка. умножена по две. Към тази сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 24, отиди на 494 Ако е по-малък от 21, отиди 
на 493. В случай, че е 21, 22, 23 или 24, отиди на 490. 

 
490.  

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 493. Ако е от 4 до 
6, отиди на 494. 

 
491.  

Димар рязко се извъртя надясно и застана лице в лице със скрития досега враг. 
Надяваше се да няма още някой зад гърба му, но сега това не го тревожеше. Трябваше да се 
справи с прекия си противник. 

Посочи едно число от таблицата. Ако е от 1 до 3, отиди на 495. Ако е от 4 до 
6, отиди на 496. 

 
492.  

Димар рязко се обърна наляво, очаквайки да открие пред себе си противник. Но там 
нямаше никой. 

Силен ритник в гърба го запрати към отсрещната стена. Всичко беше ясно. Бе избрал 
погрешната посока — малшанс! 

Димар светкавично се обърна към атакуващия противник. 
Намали енергията си с 1 точка. После избери с какво искаш да удари Димар? 
- десен крак — отиди на 486. 
- дясна ръка — отиди на 487. 
- лява ръка — отиди на 489. 
 

493.  
Димар опита удар. но противникът му с лекота блокира и на свой ред атакува Кракът 

му мина под лявата ръка на Димар и срещна незащитените му ребра 
След това Димар се съвзе и с няколко бързи юмручни удара сложи край на битката 

Противникът му избяга назад, към входа на лабиринта. 
Намали енергията си с 1 точка. После отиди на 497. 
 

494.  
Димар успя да се справи с противника си само с един решаващ удар. Врагът изохка от 

болка и избяга през скъсаната хартиена врата към входа на лабиринта 
Отиди на 497. 
 



495.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с дясната си 

ръка или с десния крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с десен крак — отиди на 486. 
- с дясна ръка — отиди на 487. 
 

496.  
Заетата от Димар стойка му позволяваше да нанесе бърз и ефикасен удар с лявата си 

ръка или с левия крак. 
С какво искаш да удари Димар? 
- с ляв крак — отиди на 488. 
- с лява ръка — отиди на 489. 
 

497.  
Димар се огледа, но в стаята нямаше друг противник. Трябваше да върви напред. Пред 

него имаше три коридора. Трябваше да избере един от тях и да продължи към изхода. 
Отбележи, че си победил 1 противник. Кой коридор искаш да избере Димар? 
- левия — отиди на 287. 
- средния — отиди на 193. 
- десния — отиди на 459. 
 

498.  
Не си си губил напразно бремето при Карган - каза Пендар. - Добър боец си, щом успя 

да излезеш жив от лабиринта. Но има какво още да научиш и аз съм готов да ти го покажа. 
През следващия месец двамата бяха почти неразделни. Отиди на 499. 
 

499.  
Докато вървеше през лабиринта, енергията ти намаляваше. Виж колко точки енергия са 

ти останали и по това определи на кой епизод да отидеш. 
- от 46 до 50 — отиди на 500. 
- от 41 до 45 — отиди на 501. 
- от 36 до 40 — отиди на 502. 
- от 31 до 35 — отиди на 503. 
- от 26 до 30 — отиди на 504. 
- от 21 до 25 — отиди на 505. 
- от 16 до 20 — отиди на 506. 
- от 11 до 15 — отиди на 507. 
- от 6 до 10 — отиди на 508. 
- от 0 до 5 — отиди на 509 
 

500.  
Имаш право да повишиш оценките си с 13 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане 
по-голяма от 5. 

 Когато свършиш, отиди на 510 



 
501.  

Имаш право да повишиш оценките си с 11 точки. Сам трябва да решиш как да стане 
това Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане 
по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

502.  
Имаш право да повишиш оценките си с 9 точки. Сам трябва да решиш как да стане това. 

Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане по-
голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

503.  
Имаш право да повишиш оценките си със 7 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

504.  
Имаш право да повишиш оценките си с 5 точки. Сам трябва да решиш как да стане това. 

Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане по-
голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

505.  
Имаш право да повишиш оценките си с 4 точки. Сам трябва да решиш как да стане това. 

Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане по-
голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

506.  
Имаш право да повишиш оценките си с 3 точки. Сам трябва да решиш как да стане това. 

Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не стане по-
голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 510. 
 

507.  
Имаш право да повишиш оценките си с 2 точки. Сам трябва да решиш как да стане това. 

Можеш да повишиш някоя оценка с една или с две точки, стига да не стане по-голяма от 5. 
Когато свършиш, отиди на 510. 
 

508.  
Имаш право да повишиш която си избереш от оценките си с 1 точка. След 

това отиди на 510. 



 
509.  

Направо не мога да повярвам, че си дал на учениците на Пендар да те налагат като 
боксова круша. Но щом твърдиш... 

Нямаш право да повишаваш оценките си. 
Отиди на 510. 
 

510.  
Докато вървеше през лабиринта, ти победи не един противник. Виж колко точно 

противници си победил и по това определи на кой епизод да отидеш. 
- четири — отиди на 511. 
- пет — отиди на 512. 
- шест — отиди на 513. 
- седем — отиди на 514. 
- осем — отиди на 515. 
- девет — отиди на 516. 
- десет — отиди на 517. 
- единадесет — отиди на 518. 
- дванадесет — отиди на 519. 
- тринадесет — отиди на 520. 
 

511.  
Току-що си постигнал абсолютен рекорд по най-малък брой победени противници. 

Едва ли трябва да се гордееш с това свое постижение. Също така, не бива да очакваш дори 
минимално повишение на оценките си. 

Отиди на 521. 
 

512.  
Имаш право да повишиш която си избереш от оценките си с 1 точка. След 

това отиди на 521. 
 

513.  
Имаш право да повишиш оценките си с 2 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една или с две точки, стига да не стане по-
голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

514.  
Имаш право да повишиш оценките си с 3 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 



515.  
Имаш право да повишиш оценките си с 4 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

516.  
Имаш право да повишиш оценките си с 5 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

517.  
Имаш право да повишиш оценките си със 7 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една. с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

518.  
Имаш право да повишиш оценките си с 9 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

519.  
Имаш право да повишиш оценките си с 11 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

520.  
Имаш право да повишиш оценките си с 13 точки. Сам трябва да решиш как да стане 

това. Можеш да повишиш някоя оценка с една, с две или дори с три точки, стига да не 
стане по-голяма от 5. 

Когато свършиш, отиди на 521. 
 

521.  
Месецът изтече неусетно и дойде време за раздяла. 

- Не ми се иска да си тръгваш — каза Пендар. - Ако не ми беше разказал за големия 
звяр, който изял слънцето и после го изплюл, докато ти си се раждал, щях да се опитам да 
те убедя да останеш Защото те научих на много неща. но има още толкова, за които нямах 
време. 

- Карган каза. че Шангри трябва да ме просвети във висшите тайни на бойното 
изкуство — възрази Димар. — Но да си призная честно, и на мен не ми се тръгва. Странно 
е как човек може да се привърже към някое място. 



- Така е - кимна Пендар - Но нека да приемем съдбата си като мъже Не е нужно 
раздялата да бъде съпътствана от жалби и дълги сбогувания. Щом пътищата ни се 
разделят - добре. Ще дойде ден. когато отново ще се срещнем. Светът е малък! 

- Дадено! - съгласи се Димар. - Ще мина да те видя веднага щом Шангри ми разреши. 
Може да доведа и Карган. 

- Ще бъде празник за мен. 
Двамата се вкопчиха за миг в здрава прегръдка. После Пендар се обърна и бавно 

закрачи към постройката, където живееше. Димар пое към Шангри. 
Отиди на 522. 
 

522.  
Училището на Шангри надмина и най-смелите очаквания на Димар. То беше оградено с 

висока крепостна стена, заемаше обширна площ и приютяваше почти три хиляди ученици. 
Някои от по-възрастните живееха със семействата си. 

Извън стените на крепостта живееха още няколко хиляди селяни, които се радваха на 
покровителството на Шангри и в замяна му се отплащаха с част плодовете на своя труд. 
Изглежда, подобно съжителство бе изгодно и за двете страни, защото Димар не видя 
недоволство по лицата на селяните. 

На входа на главната кула неколцина стражи спряха Димар и след като той им обясни 
защо е дошъл, един от тях го отведе при Учителя. 

- Добре дошъл в Шангри, ученико на Карган - поздрави го Учителя. 
Той бе дошъл на това място заедно с шепа свои ученици преди много години и беше 

създал крепостта, а заедно с това й беше дал своето име. 
Димар отговори на поздрава и веднага премина към целта на идването си. 

- Чувал съм за теб - рече Шангри, когато го изслуша. - Ако всичко е вярно, може би 
ти наистина си пратеник на боговете. Но може и да си някой лъжец, кой знае? Ще 
подложа на изпитание твоите физически и умствени сили и едва тогава ще реша какво да 
правя с теб. 

Скоро учениците на Шангри приготвиха всичко за първото изпитание. Четирима от тях 
наобиколиха Димар и застанаха в четирите посоки на света. Всеки от тях държеше по един 
свитък в ръцете си. 

- Два от тези свитъци са изписани, а другите два са празни - обясни Шангри. - Всеки 
от четиримата е застанал в определена посока и носи нейното име. Те ще ти кажат по едно 
твърдение. Две от твърденията ще бъдат верни, а другите две - лъжливи. Ако изтълкуваш 
правилно думите на четиримата, ти ще можеш да определиш кои са двата изписани 
свитъка. Единият от тях съдържа много ценна информация за следващото изпитание. 
Разбра ли всичко? 

- Разбрах — кимна Димар. 
- Тогава да започваме! - плесна с ръце Шангри.  
Отиди на 525. 
 

523.  
Посочи едно число. Ако е четно (2, 4 или 6), отиди на 526. Ако е нечетно (1,3 или 

5), отиди на 527. 
 
 



 



 
 

524.  
Ако енергията на Димар е станала по-малка или равна на 0, отиди на 528. 
Ако енергията на Глозгар е станала по-малка или равна на 0, отиди на 529. 
Ако и двамата имат енергия, по-голяма от 0, отиди на 523, за да продължи двубоя. 
 

525.  
Димар внимателно изслуша четиримата ученици и ето какво научи от тях. 

- Север и Изток държат изписани свитъци - каза Изток. 
- Двата изписани свитъка са един срещу друг - каза Запад. 
- Изток и Запад казват истината - каза Север. 
- Свитъкът на Запад не е празен - каза Юг. 
- А сега помисли и ми кажи - кой свитък искаш да прочетеш? — попита Шангри. 
Кой свитък избираш? 
- на Изток — отиди на 535. 
- на Запад — отиди на 540. 
- на Север — отиди на 545. 
- на Юг — отиди на 550. 
 

526.  
Глозгар атакува, опитвайки се да нанесе силен удар с юмрук. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 — отиди на 541. 
- 2 или 3 — отиди на 542. 
- 4 — отиди на 543. 
- 5 или 6 — отиди на 544. 
 

527.  
Глозгар атакува, опитвайки да нанесе удар с крак.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 — отиди на 546. 
- 2 или 3 — отиди на 547. 
- 4 — отиди на 548. 
- 5 — отиди на 549. 
- 6 — отиди на 551. 
 

528.  
Димар разбираше, че губи двубоя. Ударите на Глозгар се сипеха по главата и тялото му 

и енергията го напускаше. Той чувстваше, че става Все по-неспособен да отразява атаките 
на противника 

Глозгар замахма с лявата си ръка и я изстреля напред Димар опита блок. Твърде късно 
разгада лъжливото движение на Глозгар. Знаеше какво ще последва, но нямаше време да го 
предотврати. Глозгар вдигна десния си крак, завъртя се на пръстите на левия и стовари 
петата си в слепоочието на Димар 



- Достатъчно! - извика Шангри. - Този човек е лъжец и измамник. Невъзможно е да е 
бил ученик на Карган. В противен случай би се справил лесно с Глозгар. 

- Почакай! - каза Димар. - Може би днес не съм в най-добрата си форма. 
- Това не ме вълнува — кресна Шангри и се хвърли в атака. 
Димар се опита да отстъпи встрани, за да избегне връхлитащия противник, но не успя. 

Легендарният пробождащ удар на Шангри премина с лекота през закъснелия опит за блок 
и сложи край на живота му. 

Това е краят! Ти загуби и сега ще трябва да започнеш отначало. Отиди на епизод 1. 
 

529.  
Димар се чувстваше все по-уверен в силите си. Противникът му беше добър боец. но 

нищо повече. Наученото от Карган и Пендар си казваше думата. 
Един последен удар и Глозгар залитна, нарушавайки равновесието си. Димар го събори 

ловко на земята, надвеси се над него и замахна. Спря юмрука си на косъм от лицето на 
врага. После се изправи с достойнство и погледна към Шангри. 

- Великолепно изпълнение - похвали го Учителя. - Сега вече съм сигурен, че ти си 
Димар, ученикът на Карган Скитника. Наблюдавах те внимателно по време на двубоя и се 
убедих, че Карган е бил прав — ти имаш талант. Аз лично ще се заема с обучението ти. 

Тълпата ахна от възхищение. Много рядко Шангри оказваше такава чест на някого, а 
сега за пръв път бе обявил възхищението си публично. 

- Ще бъде чест за мен — поклони се учтиво Димар. 
Отиди на ЕПИЛОГ, който се намира след епизод 629. 
 
 

 



 
530.  

Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 
лявата ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 29, отиди на 593. Ако е между 26 и 29, отиди на 
554. Ако е по- малък от 26, отиди на 552. 

 
531.  

Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 
дясната ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 29, отиди на 594 Ако е между 26 и 29, отиди на 
554 Ако е помалък от 26, отиди на 552 

 
532.  

Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценката за техника на 
лявата ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 30, отиди на 595. Ако е между 27 и 30, отиди на 
556.  Ако е по- малък от 27, отиди на 553. 

 
533.  

Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценката за техника на 
дясната ръка. умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 30, отиди на 596. Ако е между 27 и 30, отиди на 
556 . Ако е по- мал ък от 27, отиди на 553. 

 
534.  

Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценките за техника на 
лявата и на дясната ръка. Към получената сума прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 30, отиди на 597. Ако е между 27 и 30, отиди на 
556. Ако е по- малък от 27, отиди на 553. 

 
535.  

- Искам да прочета свитъка на Изток - реши Димар. 
- Все още не е късно да промениш решението си - каза Шангри. - Помисли си пак, 

защото всяка грешка ще бъде фатална. Днес не съм в настроение да прощавам. 
Ако държиш на решението си, отиди на 555. В противен случай се върни на 525 и 

направи нов избор. 
 

536.  
Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 

левия крак, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 27, отиди на 600. Ако е между 25 и 27, отиди на 

563. Ако в по- малък от 25, отиди на 561. 
 



537.  
Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 

десния крак, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 27, отиди на 601. Ако е между 25 и 27, отиди на 

563. Ако е по- малък от 25, отиди на 561. 
 

538.  
Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 

лявата ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 27, отиди на 598. Ако е между 25 и 27, отиди на 

563. Ако е по- малък от 25, отиди на 561. 
 

539.  
Умножи оценката за блок по три. Прибави към резултата оценката за бързина на 

дясната ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 27, отиди на 599. Ако е между 25 и 27, отиди на 

563. Ако е по- малък от 25, отиди на 561. 
 

540.  
- Искам да прочета свитъка на Запад - реши Димар. 
- Все още не е късно да промениш решението си - каза Шангри. - Помисли си пак, 

защото всяка грешка ще бъде фатална. Днес не съм в настроение да прощавам 
Ако държиш на решението си, отиди на 560 В противен случай се върни на 525 и 

направи нов избор. 
 

541.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с лява ръка — отиди на 530 
- захват с лява ръка — отиди на 532. 
- захват с две ръце — отиди на 534. 
 

542.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с дясна ръка — отиди на 531. 
- захват с дясна ръка — отиди на 533. 
- захват с две ръце — отиди на 534. 
 

543.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с лява ръка — отиди на 530. 
- захват с лява ръка — отиди на 532. 
- захват с дясна ръка — отиди на 533. 
 

544.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар. 



- блок с дясна ръка — отиди на 531. 
- захват с две ръце — отиди на 534. 
 

545.  
- Искам да прочета свитъка на Север - реши Димар. 
- Все още не е късно да промениш решението си - каза Шангри. - Помисли си пак, 

защото всяка грешка ще бъде фатална. Днес не съм в настроение да прощавам. 
Ако държиш на решението си, отиди на 565. В противен случай се върни на 525 и 

направи нов избор. 
 

546.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с ляв крак - отиди на 536. 
- блок с лява ръка - отиди на 538. 
- зах ват с лява ръка - отиди на 557. 
- захват с две ръце - отиди на 559. 
 

547.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с десен крак - отиди на 537.  
- блок с дясна ръка - отиди на 539. 
- захват с лява ръка - отиди на 557. 
- захват с дясна ръка - отиди на 558. 
 

548.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар. 
- блок с ляв крак - отиди на 536. 
- блок с дясна ръка - отиди на 539. 
- захват с лява ръка - отиди на 557. 
- захват с две ръце - отиди на 559. 
 

549.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар. 
- блок с десен крак — отиди на 537. 
- блок с лява ръка — отиди на 538. 
- захват с дясна ръка — отиди на 558. 
- захват с две ръце — отиди на 559. 
 

550.  
- Искам да прочета свитъка на Юг - реши Димар. 
- Все още не е късно да промениш решението си - каза Шангри. - Помисли си пак, 

защото всяка грешка ще бъде фатална. Днес не съм в настроение да прощавам. 
Ако държиш на решението си, отиди на 565. В противен случай се върни на 525 и 

направи нов избор. 
 



551.  
Избери как искаш Димар да отрази удара на Глозгар 
- блок с ляв крак — отиди на 536 
- блок с десен крак — отиди на 537 
- блок с лява ръка — отиди на 538 
- захват с дясна ръка — отиди на 558 
 

552.  
Глозгар с лекота се справи с неуспешния опит за блок на Димар и юмрукът му тежко се 

блъсна в тялото на противника Димар изпъшка и отстъпи назад 
Посочи едно число от таблицата 
- 1 или 2 — отиди на 566 
- 3 или 4 — отиди на 567. 
- 5 или 6 — отиди на 568 
 

553.  
Глозгар с лекота се справи с неуспешния опит за захват на Димар и юмрукът му тежко 

се блъсна в тялото на противника. Димар изпъшка и отстъпи назад. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 — отиди на 569. 
- 3 или 4 — отиди на 571. 
- 5 или 6 — отиди на 572. 
 

554.  
Идеята на Димар беше да премине в атака веднага след като блокира удара на Глозгар. 

но той не успя да изпълни плана си. Все пак и Глозгар не успя да го удари. 
Отиди на 523. 
 

555.  
- Не можеш да ме излъжеш - усмихна се Димар и протегна ръка към Изток. Ученикът 

му подаде свитъка. а Шангри тихо изръкопляска. 
„Очаква те двубой със силен противник на име Глозгар. Той е отличен в защита, затова 

няма да можеш пряко да го атакуваш. Но все пак имаш възможност да го удариш след 
успешен блок или захват. 

Глозгар е много силен в ударите с ръце и е почти невъзможно те да бъдат контрирани 
със захват. За сметка на това. той е слаб в ударите с крака и там по-лесно можеш да 
отразиш атаката му и на свой ред да преминеш в настъпление. 

Но твоят противник има и една слаба черта. Макар и добре владееш техниката на 
блоковете, той е почти несръчен в захватите и затова не прибягва никога до тях. 

Глозгар е опитен противник и не може да бъде победен само с вдъхновение. Трябва 
търпеливо да чакаш своя час и да използваш всеки удобен случай за атака, но без да 
прибързваш.” 

Димар отклони очи от свитъка и видя. че пред него е застанал Глозгар. 
Отиди на 570. 
 



556.  
Димар се надяваше да получи възможност за атака, но захватът не се получи. Известно 

утешение беше, че и Глозгар не успя да го удари. 
Отиди на 523. 
 

557.  
Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценката за техника на 

лявата ръка, умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 602. Ако е между 26 и 28, отиди на 

564 . Ако е по- малък от 26, отиди на 562. 
 

558.  
Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценката за техника на 

дясната ръка. умножена по две. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 603. Ако е между 26 и 28, отиди на 

564. Ако е по- малък от 26, отиди на 562
 

559.  
Умножи оценката за захват по три. Прибави към резултата оценките за техника на 

лявата и на дясната ръка. Към получената сума прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 604. Ако е между 26 и 28, отиди на 

564. Ако е по- малък от 26, отиди на 562. 
 

560.  
- Не можеш да ме излъжеш - усмихна се Димар и протегна ръка към Запад. Ученикът 

му подаде свитъка. а Шангри тихо изръкопляска. 
„Очаква те двубой със силен противник на име Глозгар. Той е отличен в защита, затова 

няма да можеш да го атакуваш. Но все пак имаш възможност да го удариш след успешен 
блок или захват.” 

- Не виждам нищо ценно за противника си - каза Димар, когато прочете свитъка. - 
Възможно ли е да съм сбъркал? 

- Не - успокои го Шангри. - Ти позна кои са двата пълни свитъка, но късметът ти 
изневери. Все пак не си направил грешка и ще се биеш срещу Глозгар. 

От редиците на учениците излезе определеният от Шангри противник.  
Отиди на 570. 
 

561.  
Глозгар с лекота се справи с неуспешния опит за блок на Димар и кракът му тежко се 

блъсна в тялото на протибника. Димар изпъшка и отстъпи назад. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 - отиди на 573. 
- 3 или 4 - отиди на 574. 
- 5 или 6 - отиди на 575. 
 



562.  
Глозгар с лекота се справи с неуспешния опит за захват на Димар и кракът му тежко се 

блъсна в тялото на противника. Димар изпъшка и отстъпи назад. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 - отиди на 576. 
- 3 или 4 - отиди на 577. 
- 5 или 6 - отиди на 578. 
 

563.  
Идеята на Димар беше да блокира удара с крак на противника и да получи възможност 

за атака. Не успя. Но и Глозгар не успя да го удари. 
Отиди на 523. 
 

564.  
Димар се надяваше да получи отлична възможност за атака, но захватът не се получи. 

Кракът на противника бе по-бърз. Но все пак не чак толкова бърз, че да удари Димар. 
Отиди на 523. 
 

565.  
- Невъзможно е да съм сгрешил - настоя Димар. 
- Но ти направи точно това - изгледа го злобно Шангри. - Невъзможно е да си същия 

онзи Димар, за когото съм чувал. Сигурен съм, че Карган нямаше да те познае, ако беше 
сред нас. Ти не си неговия ученик, а жалък самозванец, който ще намери смъртта си! 

- Почакай! - каза Димар. - Може би днес не съм в най-добрата си форма. 
- Това не ме вълнува - кресна Шангри и се хвърли атака. 
Димар се опита да отстъпи встрани, за да избегне връхлитащия противник, но не успя. 

Легендарният пробождащ удар на Шангри премина с лекота през закъснелия опит за блок 
и сложи край на живота му. 

Това е краят! Ти загуби и сега ще трябва да избираш. Ако искаш, можеш да започнеш 
отначало. Другият вариант е да отидеш на епизод 560 и оттам да продължиш четенето. 

 
566.  

Неуспешният опит за блок ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 1 
точка. След това отиди на 524. 

 
567.  

Неуспешният опит за блок ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 2 
точки. След това отиди на 524. 

 
568.  

Неуспешният опит за блок ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 3 
точки. След това отиди на 524. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

569.  
Неуспешният опит за захват ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 2 

точки. След това отиди на 524 
 

570.  
Глозгар беше напълно равностоен на Димар в телосложение. На ръст двамата бяха 

равни, а и годините им бяха почти еднакви. Те се поздравиха според правилата на честния 
бой и двубоят започна. 

Димар се опита да атакува, но скоро се отказа. Всякакви опити бяха безсмислени. 
Глозгар с лекота парираше ударите му и отвръщаше с успешни контри. Защитата на врага 
изглеждаше непробиваема. 

Тогава Димар смени тактиката и сам премина в защита. Сега Глозгар трябваше да 
атакува и това неизбежно щеше да създаде пролуки в защитата му. 

Разгледай таблицата „ДВУБОЯТ С ГЛОЗГАР”. Противникът започва с 33 точки 
енергия, а Димар - с 22. Отбелязвай всяка промяна на енергията. 

Димар има право само четири пъти да използва завършващ удар. Всеки път когато 
избереш да атакува със завършващ удар, задрасквай по едно от четирите празни 
правоъгълничета в таблицата. Ако зачеркнеш и четирите. Димар повече няма право да 
изполва завършващи удари и ще трябва да се задоволи с маркиращи удари или с 
комбинация от лъжливи и маркиращи удари. 

Срещу толкова силен противник е невъзможно да се нанесе директно завършващ удар. 
затова той трябва да се изпълнява в комбинация с лъжлив удар. 

Отиди на 523. 
 



571.  
Неуспешният опит за захват ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 3 

точки. След това отиди на 524. 
 
 

572.  
Неуспешният опит за захват ще трябва да бъде заплатен. Намали енергията си с 4 

точки. След това отиди на 524. 
 

573.  
Неуспешният опит за блокиране на удара с крак ще трябва да бъде заплатен. Намали 

енергията си с точки. След това отиди на 524. 
 

574.  
Неуспешният опит за блокиране на удара с крак ще трябва да бъде заплатен. Намали 

енергията си с точки. След това отиди на 524. 
 

575.  
Неуспешният опит за блокиране на удара с крак ще трябва да бъде заплатен. Намали 

енергията си с 2 точки. След това отиди на 524. 
 

576.  
Неуспешният опит за захват на крака на противника ще трябва да бъде заплатен. 

Намали енергията си с 3 точки. След това отиди на 524. 
 

577.  
Неуспешният опит за захват на крака на противника ще трябва да бъде заплатен. 

Намали енергията си с 4 точки. След това отиди на 524. 
 

578.  
Неуспешният опит за захват на крака на противника ще трябва да бъде заплатен. 

Намали енергията си с 5 точки. След това отиди на 524. 
 

579.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и маркиращ удар с лява ръка — отиди 

на 615. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с ляв крак —  отиди на 619. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и завършващ удар с лява ръка — отиди 

на 622. 
 



580.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с ляв крак — отиди на 608. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с ляв крак — отиди на 612. 
- комбинация от лъжлив и завършваш удари с десен крак — отиди на 620. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и завършващ удар с лява ръка — отиди 

на 622. 
 

581.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с десен крак — отиди на 609. 
- маркиращ удар с дясна ръка  — отиди на 611. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613.  
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и маркиращ удар с лява ръка — отиди 

на 615. 
 

582.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с ляв крак — отиди на 612. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и маркиращ удар с лява ръка — отиди 

на 615. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с ляв крак — отиди на 619. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с десен крак — отиди на 620. 
 

583.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с дясна ръка — отиди на 611. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от л ъжлив и завършващ удари с десен крак — отиди на 620. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и завършващ удар с лява ръка — отиди 

на 622. 
 

584.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с ляв крак — отиди на 608. 
- маркиращ удар с десен крак — отиди на 609. 



- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с ляв крак — отиди на 612. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с десен крак — отиди на 620. 
 

585.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с ляв крак — отиди на 608. 
- маркиращ удар с десен крак — отиди на 609. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с ляв крак — отиди на 619. 
 

586.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с лява ръка — отиди на 610. 
- маркиращ удар с дясна ръка — отиди на 611. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и маркиращ удар с дясна ръка — отиди 

на 614 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и завършващ удар с лява ръка — отиди 

на 622. 
 

587.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с лява ръка — отиди на 610. 
- маркиращ удар с дясна ръка — отиди на 611. 
- комбинация от лъжлив удар с дясна ръка и маркиращ удар с лява ръка — отиди 

на 615. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и завършващ удар с дясна ръка — отиди 

на 621. 
 

588.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от лъжлив yдap с лява ръка и маркиращ удар с дясна ръка — отиди 

на 614. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с ляв крак — отиди на 619. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и завършващ удар с дясна ръка — отиди 

на 621 
 



589.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с ляв крак — отиди на 608. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с ляв крак — отиди на 612. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с десен крак —  отиди на 620. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и завършващ удар с дясна ръка — отиди 

на 621. 
 

590.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркиращ удар с десен крак — отиди на 609. 
- маркиращ удар с лява ръка — отиди на 610. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и маркиращ удар с дясна ръка — отиди 

на 614. 
 

591.  
След като успешно парира удара на Глозгар. Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с ляв крак — отиди на 612.  
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и маркиращ удар с дясна ръка — отиди 

на 614. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с ляв крак — отиди на 619. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с десен крак — отиди на 620. 
 

592.  
След като успешно парира удара на Глозгар, Димар получи възможност за атака и не 

закъсня да се възползва от нея. 
Избери какъв удар искаш да използва Димар. 
- маркираш удар с лява ръка — отиди на 610. 
- комбинация от лъжлив и маркиращ удари с десен крак — отиди на 613. 
- комбинация от лъжлив и завършващ удари с десен крак — отиди на 620. 
- комбинация от лъжлив удар с лява ръка и завършващ удар с дясна ръка — отиди 

на 621. 
 

593.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 — отиди на 579. 
- 3 или 4 — отиди на 581. 
- 5 или 6 — отиди на 583. 
 



594.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 — отиди на 588. 
- 3 или 4 — отиди на 590. 
- 5 или 6 — отиди на 592. 
 

595.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 — отиди на 580. 
- 3 или 4 — отиди на 581. 
- 5 или 6 — отиди на 582. 
 

596.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 7 или 2 - отиди на 589. 
- 3 или 4 — отиди на 590.  
-  5 или 6 — отиди на 591. 
 

597.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1, 2 или 3 - отиди на 584. 
- 4,  5 или 6 - отиди на 585 
 

598.  
Посочи едно число от таблицата.  
- 1 или 2 - отиди на 579. 
- 3 или 4 - отиди на 580. 
- 5 или 6 - отиди на 582. 
 

599.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 - отиди на 588. 
- 3 или 4 - отиди на 589. 
- 5 или 6 - отиди на 591. 
 

600.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1, 2 или 3 - отиди на 586. 
- 4, 5 или 6 - отиди на 587. 
 

601.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1.2 или 3 - отиди на 586. 
- 4. 5 или 6 - отиди на 587. 
 



602.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1 или 2 - отиди на 579. 
- 3 или 4 - отиди на 582. 
- 5 или 6 - отиди на 583. 
 

603.  
Посочи едно число от таблицата 
- 1 или 2 — отиди на 589. 
- 3 или 4 — отиди на 591. 
-  5 или 6 — отиди на 592. 
 

604.  
Посочи едно число от таблицата.  
- 1,2 или 3 — отиди на 584. 
- 4, 5 или 6 — отиди на 585. 
 

605.  
Маркиращият удар на Димар намери целта.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1, 2 или 3 — отиди на 623. 
- 4, 5 или 6 — отиди на 624. 
 

606.  
Комбинацията от лъжлив и маркиращ удари проби защитата на Глозгар. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1,2 или 3 - отиди на 625. 
- 4. 5 или 6 - отиди на 626. 
 

607.  
Комбинацията от лъжлив и завършващ удари проби защитата на Глозгар. 
Посочи едно число от таблицата. 
- 1,2 или 3 — отиди на 628. 
- 4, 5 или 6 — отиди на 629. 
 

608.  
Умножи оценката за маркиращ удар по три. Прибави към резултата оценката за бързина 

на левия крак, умножена по две. Към сумата прибави шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 605. Ако е 26, 27 или 28, отиди на 

616. Ако е по- малък от 26, отиди на 627. 
 

609.  
Умножи оценката за маркиращ удар по три. Прибави към резултата оценката за бързина 

на десния крак, умножена по две. Към сумата прибави шанс. 



Ако крайният резултат е по-голям от 28 отиди на 605.  Ако е 26, 27 или 28, отиди на 
616. Ако е по- малък от 26, отиди на 627. 

 
610.  

Умножи оценката за маркиращ удар по три. Прибави към резултата оценката за бързина 
на лявата ръка, умножена по две. Към сумата прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 605. Ако е 26, 27 или 28, отиди на 
616. Ако е по- малък от 26, отиди на 627. 

 
611.  

Умножи оценката за маркиращ удар по три. Прибави към резултата оценката за бързина 
на дясната ръка, умножена по две. Към сумата прибави шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 28, отиди на 605. Ако е 26. 27 или 28, отиди на 
616. Ако е по- малък от 26, отиди на 627. 

 
612.  

Събери оценките за лъжлив и маркиращ удар и умножи сумата им по две. Към 
резултата прибави оценките за бързина и техника на левия крак и два пъти оценка за шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 606. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 
617. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 

 
613.  

Събери оценките за лъжлив и маркиращ удар и умножи сумата им по две. Към 
резултата прибави оценките за бързина и техника на десния крак и два пъти оценка за шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 606. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 
617. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 

 
614.  

Събери оценките за лъжлив и маркиращ удар и умножи сумата им по две. Към 
резултата прибави оценките за бързина на дясната ръка, техника на лявата ръка и два пъти 
оценка за шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 606. Ако е 34, 35 или 36, отиди. на 
617. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 

 
615.  

Събери оценките за лъжлив и маркиращ удар и умножи сумата им по две. Към 
резултата прибави оценките за бързина на лявата ръка, техника на дясната ръка и два пъти 
оценка за шанс.  

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 606. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 
617. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 

 
616.  

Посочи едно число от таблицата. 
- 1,2 или 3 - отиди на 605. 
- 4, 5 или 6 - отиди на 627. 



 
617.  

Посочи едно число от таблицата. 
- 1, 2 или 3 - отиди на 606. 
- 4, 5 или 6 - отиди на 627. 
 

618.  
Посочи едно число от таблицата. 
- 1, 2 или 3 — отиди на 607. 
- 4,  5 или 6 — отиди на 627. 
 

619.  
Събери оценките за лъжлив и завършващ удар и умножи сумата им по две. Към 

резултата прибави оценките за сила, бързина и техника на левия крак и оценка за шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 607. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 

618. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 
 

620.  
Събери оценките за лъжлив и завършващ удар и умножи сумата им по две. Към 

резултата прибави оценките за силам бързина и техника на десния крак и оценка за шанс. 
Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 607. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 

618 Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 
 

621.  
Събери оценките за лъжлив и завършващ удар и умножи сумата им по две. Към 

резултата прибави оценките за техника на лявата ръка, сила на дясната ръка и два пъти 
оценка за шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 607. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 
618. Ако е по- малък от 34, отиди на 627 

 
622.  

Събери оценките за лъжлив и завършващ удар и умножи сумата им по две. Към 
резултата прибави оценките за техника на дясната ръка, сила на лявата ръка и два пъти 
оценка за шанс. 

Ако крайният резултат е по-голям от 36, отиди на 607. Ако е 34, 35 или 36, отиди на 
618. Ако е по- малък от 34, отиди на 627. 

 
623.  

Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 1 точка. След това отиди на 524  
 

624.  
Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 2 точки. След това отиди на 524 
 

625.  
Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 3 точки. След това отиди на 524 



 
626.  

Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 4 точки. След това отиди на 524. 
 

627.  
Глозгар демонстрира отлична защитна техника и с лекота блокира атаката на 

Димар. 
Отиди на 523. 
 

628.  
Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 5 точки. След това отиди на 524. 
 

629.  
Успешен удар! Намали енергията на Глозгар с 6 точки. След това отиди на 524. 
 

 
 

ЕПИЛОГ 
 

 
 

Под вещото ръководството на Шангри 
Димар усвои различни бойни техники и се 
превърна в отличен боец. Освен това се сдоби с 
прозвището „Честния”. Той се научи да при-
лага ниския и високия пумпал, драконовата 
опашка и още много сложни и опасни за 
противника техники. Цели четири години 
прекара Димар в крепостта Шангри, за да 
постигне съвършенство в боя с голи ръце. 

И тогава дойде време за отплата. Шангри 
имаше нужда от помощ и само един сред 
учениците му бе способен да се справи с 
опасната задача. Но Димар Честния не трепна 
пред лицето на смъртта! 
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