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ДРУГИ КНИГИ ОТ СЪЩИЯ АВТОР
„ИЗПИТАНИЕТО” - октомври, 1993 година
„ЗЛАТНИЯТ ОРАКУЛ” – март, 1994 година.
„ДЕМОНИТЕ В NBA” – април, 1994 година.
„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.
„ИЗГРЕВЪТ НА МРАЧНОТО СЛЪНЦЕ” – януари, 1995 година.
„ТЪМНАТА СТРАНА НА ЗЕМЯТА” – март, 1995 година.
„NBA - КРАЯТ НА КОРИДАТА” – април, 1995 година.
„ПРОФЕСИЯ ЧЕНГЕ” – юли, 1995 година.
„ПЪТЯТ КЪМ ШАНГРИ” – октомври, 1995 година.
„ПРОБИВЪТ” – януари, 1996 година.
„ЗАПЛАХАТА (БИТКАТА ЗА ШАНГРИ)” – февруари, 1996 година.
„ФУТБОЛЪТ - ТАКТИЧЕСКА ИГРА” - май, 1996 година.

ЧИТАТЕЛСКИ МНЕНИЯ
(коментарът е на Майкъл Майндкрайм)

След като в почти всяка своя книга слагах по няколко цитата от писма на читатели, мнозина
вече си мислеха, че съм изчерпал материала. Крайно време е да разберат, че досега пазех
шедьоврите само за себе си. Е, време е и те „да видят слънце”.
„Той е един от асовете, ненадминати в своите области: Майкъл Джексън в попмузиката. Майкъл Джордан в баскетбола и Майкъл Майндкрайм в книгите-игри.”
Ясен Тошев, Хасково
Ще добавя онези, които Ясен е пропуснал в бързината: Михаел Шумахер във Формула-1,
Майкъл Дъглас в киното, Майк Тайсън в бокса... И сякаш виждам Колин У., който ме сочи с
пръст и вика на санитарите: „Дръжте го. мисли се за Наполеон!”
„Досега Майкъл Майндкрайм не е издал нито една тъпа книга-игра и мисля, че никога
няма и да излезе такава книга от знаменития автор.”
Николай Недялков, Плевен
Досега винаги съм се стремял да оправдая тези думи. защото наистина уважавам и ценя
всички, които обичат книгите-игри. Знам, че времената са трудни и затова съм още пo-впечатлен
от читателите, които продължават да поддържат жанра. Благодаря ти, Ники!
„Сега за Майкъл Майндкрайм. Той е любимият ми автор на книги-игри. Защо ли?
Защото е неуморим, една класа над другите, отдаващ се изцяло на работата си,
оригинален, открит човек, който не говори с недомлъвки, учудващо точен във всяко
отношение и млад!
Тома Томов, Пловдив
Странно! Как двама души могат да четат едни и същи книги и да стигнат до коренно
противоположни заключения за автора им? Томи, ти току-що влезе в задочен спор с Колин
Уолъмбъри! Внимавай, човече, че може и теб да те смаже, както се е разлютил!
„Той е любимият ми автор. Неговата фантазия е много по-развита от фантазията
на другите писател.и Не вярвам да се роди някога писател на нивото на Майкъл
Майндкрайм.”
Петър Пиронков, Първенец
Макар да липсва уточнението, че всичко казано се отнася само за жанра „книги-игри”, мисля,
че тази добавка се подразбира. След уточнението, остава ми само да се усмихна лукаво: „Глас
народен - глас божи”.

И накрая ще цитирам още три откъса от читателски писма, адресирани до мен, които не се
нуждаят от коментар.
„Всички имат по нещо хубаво в начина си на писане. но Майкъл Майндкрайм е царят на
книгите-игри”
Йоанна Илиева, Добрич
„Безспорно най-добрият автор е Майкъл Майндкрайм. който ме омагьосва със своя стил на
писане и с фантазията си.”
Захари Григоров, Генерал Тошево
„Любимият ми автор, разбира се, е Майкъл Майндкрайм. Той е кралят в жанра, достигнал до
този връх благодарение на страхотната си фантазия и находчивост да подбира темите на
книгите си”.
Мартин Димитров, Русе

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
За разлика от предишни мои книги, сега в тези няколко думи няма да споря, нито да отговарям
на критики. Материалите „Открито” и „Камък в блатото” ще намериш в края на книгата. А тук
ще стане дума за темата, за някои странни промени, които тя претърпя и за още някои неща от
кухнята на книгите-игри.
Отначало ми хрумна да направя нещо за източните бойни изкуства. Прочетох цял куп книги и
установих. че терминологията е сложна, трудна за запомняне и неудобна за излагане на поширока читателска аудитория. Тогава за първи път промених курса и си казах, че ми се иска да
направя една истинска бойна книга-игра със сложна система за провеждане на схватки. Така се
появи „Пътят към Шангри”.
После се оказа, че читателите не обичат много-много да хвърлят зарчета и да се въртят в кръг
по епизодите, колкото и авторът да им обяснява, че това е в интерес на играта. Затова запазих
сложните схеми за спортните книги-игри и в „Заплахата” се върнах към логическите задачи.
Ходът се оказа печеливш.
В третата и последна част от историята на Димар, която в момента държиш в ръцете си, отново
съм наблегнал на логическите избори и задачи, а в края те очаква мини-тактическа игра (не знам
как по друг начин да я нарека) по карта.
Искам да уточня, че нинджите, за които става дума в тази книга, не са точно копие на източните
нинджи. Всъщност точно преди да подам епизодите за илюстрации на „Пътят към Шангри” бях
решил, че това си е някакъв вид фентъзи, само че по-бойно. Обаче не успях да изложа тази идея
пред художника, а той подлъган от моя рекламен текст, направи героите с източни черти. Така че
си казах: „Карай да върви, важното е играта да се получи! Кой се интересува дали на Димар очите
били дръпнати или не? В тази книга има един герой на име Ким. Кръстих го на Ким Ир Сен, за
чието съществуване дори не съм чувал, според мнението на един автор. Дано да не приеме и тази
моя закачка като израз на отдавна таена злоба към него, защото това ще си бъде чиста параноя.
Има няколко вратички в тази история, които й позволяват да набъбне с още две-три книги.
Например странстванията на Карган и Димар, а също и приключението им няколко години след
първата им раздяла. За тези събития само се намеква в епизодите 27 и 29 от първата част на
трилогията, В отговор на няколко читателски писма искам да заявя. че за момента нямам
намерение да разравям тези истории. Може би по-късно носталгията ще ме върне към темата
„Шангри”. но сега предпочитам да се захвана с някоя по-свежа тема.
Не мога да пропусна и книгата на двамата ми ученици. Тя все пак напредва, макар и не с
темповете, с които и тримата бихме искали да се движи. Вече не смея да дам прогноза кога точно
ще бъде завършена, но нека ти кажа, че началото - готови са към стотина епизода - е обещаващо.
Темата е съвременен екшън, а героите са двама и съвсем равностойни, така че можеш да избираш
дали да я играеш сам или в комбина с някой от приятелите си. Рекламите за нея ще се появят
малко преди окончателното й завършване.
Завършвам тези редове със стандартното за мен, но и съвсем искрено пожелание:
ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ!

УВОД
Улисани в грижите за оцеляване, нинджите в крепостта не усетиха как се изниза цяла година от
пристигането на Димар в този последен бастион на Доброто. Но за единствения останал жив от
школата на Учителя Шангри тази година се точеше бавно и мъчително, защото всеки изминал ден
отлагаше така жадуваното отмъщение.
Въпреки нетърпението си, Димар владееше своите желания и не искаше да избързва. Той много
добре знаеше, че има нужда от усилени тренировки и нови учители, ако иска да се изправи срещу
могъщия противник. След смъртта на Карган, Пендар и Шангри, боецът бе останал без приятели.
Тук, в крепостта, младежът откри един и това му даде нови сили.
Неговото име беше Ким. Макар и съвсем млад. той се ползваше с доверието на вождовете на
нинджите, защото уменията му в областта на бойните техники биха били завидни дори за
възрастен воин. Именно Ким се зае с обучението на Димар и му предаде своите знания за
боравенето с меч и хвърлянето на шурикени, както и много други неща, присъщи на нинджите.
След няколко месеца, прекарани заедно, двамата можеха да общуват с мисли, дори когато бяха на
голямо разстояние един от друг - чудно умение, което нинджите рядко разкриваха на чужди хора.
След една година, изминала в усърдни тренировки, Димар най-сетне се почувства готов да
започне своята разплата. Той все още нямаше ясен план, нито представа откъде ще намери
съюзници в борбата срещу Черния император (от сигурни източници Димар бе научил, че лично
той е убил Шангри), но един ден сърцето му усети, че е време воинът да напусне сигурното си
убежище и да поеме по пътя на отмъщението.
Прочети Правилата за игра.

ПРАВИЛА ЗА ИГРА
На първо място трябва да попълваш стриктно дневника. Това е задължително условие, за да
можеш да изпиташ удоволствие от играта. Ще видиш, че никак не е трудно.
Част от празните места в този дневник ще попълниш още сега, а други - в течение на играта. На
съответните места ще получаваш подробни указания за това.
Дневникът, озаглавен „ДАННИ ЗА ДИМАР”, се състои от четири части:
Таблица „Качества”, в която трябва да попълниш оценките на Димар за стрелба, атака (с меч),
защита (с меч) и енергия. Ето кратко обяснение за всяко от качествата:
- стрелба - оценява умението на воина да хвърля точно всякакви предмети. Започваш само с
десет шурикена - малки метални пластини, предназначени за хвърляне срещу противника, но в
течение на играта би могъл да си набавиш и друго метателно оръжие.
- атака - когато нападаш противник с меча си. от тази оценка ще зависи какъв е
поразяващият ефект от твоите действия.
- защита - често ще си принуден да се биеш срещу повече противници и добрата атака няма
да е достатъчна, за да оцелееш.
- енергия - в някои битки ти ще губиш една или няколко точки енергия, в зависимост от
способностите - твоите и на противника.
Оценките са четири на брой и ти имаш възможност сам да ги определиш. На две от тези
качества постави оценка 5 (сам избери на кои точно), а на другите две - оценка 4. Запиши

оценките в дневника. В течение на играта можеш да повишиш или понижиш някои от тях, така че
си остави място за евентуални поправки.
Таблицата „Оръжия” ще ти бъде от полза чак 6 последната част на книгата, затова сега няма да
получиш никакви указания за нея. Това ще стане, когато му дойде времето.
В графата „услуги” на таблицата „Оръжия” ще отбелязваш колко пъти нинджите ще ти се
притичат на помощ в решителни моменти, но указания за това ще получиш по-късно.
Таблица „Черни точки” не е задължителна за повечето играчи, особено за онези, които не
обичат да получават оценки. Но за хората със спортен хъс тя е истинското мерило за успеха.
В някои случаи неправилните решения няма да се отразяват на съдбата на героя. Тогава
читателят ще получава указание да запише една или две черни точки. В зависимост от това колко
погрешно е било взетото от него решение. С колкото по-малко черни точки финишираш на
победния епилог, толкова по-добър си бил. Естествено съвсем спокойно би могъл да подминаваш
тези указания. За мен е достатъчно просто да прочетеш епизодите, в които обяснявам в какво
точно се състоят грешките ти.
Таблица „Кодови думи” - в нея ще записваш най-различни думи, за което ще получаваш съответните указания в края на някои епизоди. Често от записаните кодови думи ще се решава съдбата
на героя. Не търси смисъл в тях, те се наричат кодови, защото само авторът знае какво означават.
Просто ги записвай.
Таблицата с числа от 1 до 6 ще използваш всеки път, когато получиш указание към някоя от
оценките си или към сбор от оценки да прибавиш шанс, за да определиш съдбата на героя си.
Това означава да затвориш очи и да посочиш с пръст едно от числата в таблицата, а след това да
го прибавиш към оценките си.
След внимателното прочитане на тези правила, ти най-сетне си готов да започнеш истинската
игра. И не забравяй най-важното изискване - следвай стриктно авторовите указания в края на
всеки прочетен епизод!
Отиди на 1.

1.
Воинът няма много багаж, дори когато се приготвя за дълъг път. Един кат дрехи, оръжието и
храна за няколко дни - това е всичко, което е нужно на човек, когато е поел по пътя на войната.
Шурикените бяха малки и удобни за носене. Димар ги нареди в широк кожен пояс, който щеше
да ги скрие от погледите на хората по пътя, но в същото време те щяха да са под ръка на боеца във
всеки момент.
Димар прокара внимателно пръст по хладната повърхност на меча си. Древни майстори бяха
изковали закаленото острие и бяха вложили в него цялото си умение. Мечът беше удобен за
хващане с една или с две ръце, добре балансиран и учудващо лек. Последното качество не се
отразяваше ни най-малко на поразяващия му ефект. С това оръжие умел боец би могъл да среже
брънките на плетена метална ризница или да направи на трески щита на противника.
Отвън се чу предупредителен вик и Димар отиде до прозореца на малката си стая, за да види
какво става. Голям орел се спускаше към стадото кози с явното намерение да отнесе една от тях
към гнездото си високо в планината. Залп от четири-пет лъка го блъсна в гърдите и за миг той
застина неподвижно, сякаш учуден от негостоприемството на хората. После тежко тупна на
земята, без да шавне повече.
Димар се върна към приготовленията си. Смяташе да тръгне на следващата вечер, защото
тогава луната щеше да бъде най-малка и в мрака на нощта воинът най-лесно щеше да се промъкне
през войските на Черния император, които повече от година обсаждахае крепостта. За кой ли път
Димар трябваше да изостави едно убежище, за да се впусне в несигурно пътешествие, което найвероятно щеше да го отведе към смъртта му.
Но кръвта на Шангри и останалите от неговата школа крещеше за отмъщение. Отиди на 3.
2.
Димар се загледа в прилежно подредените на леглото вещи, като се чудеше в какъв вид да се
яви при Господаря. Дали да вземе меча? Истинският мъж никога не се разделя с оръжието си. Но
при сегашната обстановка може би не беше вежливо да носи оръжие пред Господаря, защото в
крепостта цареше страх от предателство.
Може би трябваше да вземе шурикените. Те бяха добре скрити в пояса и с тях щеше да е
въоръжен, без оръжието му да притеснява Господаря.
Разбира се, винаги съществуваше възможност да отиде невъоръжен и по този начин да
демонстрира доверие в умението на нинджите да защитават гостите си.
Какво оръжие ще избереш за посещението си при Господаря?
— шурикени - отиди на 6.
— меч - отиди на 11.
— нищо - отиди на 16.
3.
Вратата на стаята се отвори безшумно, но Димар бе усетил влизащия още преди той да
побутне дървената преграда.
— Все така нащрек - усмихна се Ким. притваряйки вратата зад себе си. - А сякаш беше вчера,
когато можех да вляза тук и цял ден да се разхождам без да забележиш присъствието ми.
— Научих много през последната година, приятелю - отвърна приветливо Димар.
Изненадващо от широкия ръкав на Ким се появи нож и младежът замахна с него към гърдите
на Димар. Нападнатият светкавично се пресегна към меча си и парира удара.

Браво! - похвали го Ким. докато прибираше оръжието си. - Когато човек осъзнае, че трябва
да е нащрек дори и с най-близките си хора. той става почти неуязвим за враговете си. Радвам се.
че успях да набия това в главата ти.
Димар изгледа подозрително приятеля си.
— He cи дошъл да ме изпитваш, нали? - попита той. - Хайде, изплюй камъчето.
—

Ами, вестта за заминаването ти изостри вниманието на всички. Много хора искат да ти
кажат по няколко думи, преди да поемеш срещу врага.
— О, разбира се. Получих покани от мъдреците и от бойните вождове на нинджа да се срещна
с тях. Чудно, не са се интересували от мен от деня, в който пристигнах. Мислиш ли, че сега
гледат сериозно на мен?
— Повярвай ми, гледат на теб като на единствената възможност за избавление от тиранията
на Злото Нещо повече, самият Господар иска да говори с теб, а това трябва да ти подсказва
нещо.
— Господарят иска да говори с мен? - не повярва на ушите си Димар. - Върховният повелител
на всички кланове нинджа иска да говори с мен? Е, значи съм станал голяма клечка.
— Точно така - потвърди Ким. - Мисля, че той ще ти предложи помощта си в борбата срещу
Черния Император. Няма друга причина да иска да те види.
— Дано да е така - обнадежди се Димар - Следобедът ми става много зает. Трябва да посетя
мъдреците, бойните вождове и Господаря.
— При кого ще отидеш първо? - попита Ким.
Ето го първият сериозен избор. Оттук нататък те чакат много такива, така че се стегни.
И така, при кого ще отидеш първо?
— при Господаря - отиди на 10.
— при мъдреците - отиди на 15.
— при бойните вождове - отиди на 23.
—

4.
— Трябва да оставиш оръжието, преди да влезеш при Господаря - каза му единият от
стражите с тон, който не търпеше възражения.
Димар би се подчинил на тази заповед, ако тя беше дадена учтиво, но сега достойнството му
беше засегнато и той се заинати.
— Защо?
— Защото така трябва!
— Обяснете ми защо u веднага ще го оставя.
— Ако не го оставиш, няма да влезеш при Господаря - сви равнодушно рамене стражът. - Ти
имаш нужда от него, а не той от теб.
— Въпреки това ще вляза с меча си!
— Стой! - извика мъжът и стисна оръжието си. готов да го използва.
Ако решиш да се подчиниш на заповедта и да предадеш меча си, отиди на 25.
Безумство е да влезеш във въоръжена схватка със стражите (не защото са по-силни
от теб. а защото са на страната на Доброто), но ако продължиш да спориш, отиди на
13.
5.
— Е, най-сетне реши, че си готов да изпълниш своята клетва, така ли? - погледна го с
любопитство Господарят. - Ще ми се и аз да имах твоята увереност. Знаеш ли, Димар, аз не бих
се изправил срещу Черния император. Възхищавам се на куража ти и се надявам, че това не е
само хлапашка смелост.

Не - поклати глава Димар. - Не е. Научих от Ким всичко, което нинджите можеха да ми
предадат. Не знам дали ще успея да победя врага, но никога няма да бъда по-готов за битка от
сега.
— Сърцето ми чувства, че ми казваш истината. Бих искал да мога да ти помогна, но
времената не са добри за нас. Мощта на нинджа пострада след изненадващото настъпление на
врага Много от воините ни бяха избити и сега повечето от нас са събрани в тази крепост.
Единствената ни мисъл е как да оцелеем и се боя. че не мислим често за ответен удар. Но това
не означава, че ще те оставя без никаква помощ. Върви и поговори с нашите мъдреци и бойни
вождове. Те най-добре ще решат с какво могат да ти бъдат полезни. И не им се сърди, ако преди
това решат да те подложат на изпитание. Силите ни са малко и не можем да си позволим да ги
хабим, ако от това няма полза.
— Разбирам - кимна Димар - Ще се постарая да заслужа помощта ви.
— Дано. При кого ще отидеш сега? Какво е решението ти?
— при мъдреците - отиди на 19.
— при бойните вождове - отиди на 24.
—

6.
След кратък размисъл Димар се спря върху шурикените. Препаса пояса и се огледа. Със
задоволство установи, че дори неговото опитно око не би могло да открие металните плочки
под коженото им прикритие.
Отиди на 17.
7.
Стой! - спря го единият от стражите. - Трябва да оставиш оръжията си при нас, преди да
влезеш при Господаря.
— Димар би се подчинил на тази заповед, ако тя беше дадена учтиво, но неучтивият тон. с
който тя беше изречена, го засегна и той се заинати.
— Защо?
— Защото така трябва!
— Обяснете ми защо и веднага ще го оставя.
— Ако не се подчиниш, няма да влезеш при Господаря - сви равнодушно рамене стражът. Ти имаш нужда от него. а не той от теб.
Е, шурикените не се виждат и може би стражите няма да те претърсят. Ако
решиш да премълчиш, че носиш в себе си шурикени и се опиташ да влезеш с тях при
Господаря, отиди на 28. В случай че решиш да ги предадеш на стражите, отиди на 21.
—

8.
По коридора към залите, в които се съвещаваха мъдреците на нинджите, Димар срещна Ким.
— Е, как мина срещата с Господаря? - попита го приятелят му.
— Обеща ми помощта си, но трябва да заслужа доверието на мъдреците и бойните вождове.
— Няма да е много лесно - умислено рече Ким. - Ще пожелаят да те изпитат, преди да ти
помогнат.
— Знам, но това не ме плаши. Само се чудя с какво ли могат да ми бъдат полезни. Не че ги
подценявам. но...

Не се притеснявай за това - усмихна се Ким. - Макар и да сме в затруднение, все още сме
достатъчно силни, за да можем да помагаме на приятелите си. Мъдреците знаят много за врага,
защото съгледвачите ни непрекъснато го наблюдават и ни донасят сведения. А по заповед на
бойните вождове скитащи групи от наши воини могат да ти се притичат на помощ. След като
двамата с теб се научихме да си говорим с мисли, разстоянието няма да е пречка да следим пътя
ти.
— Вярно - кимна Димар. - Е. тогава да видим дали ще се справя!
Отиди на 20.
—

9.
Димар разгледа Внимателно картата, помисли малко и посочи третия път. Около него се
разнесоха разочаровани възгласи.
— Сгреши! - промълви мъдрецът, който му бе подал картата. - Третият път минава през
градовете Ириш. Ким и Ширил. Сборът от буквите им е дванайсет, но буквата „и” се повтаря
пет пъти - с един повече от необходимото. Но не се отчайвай, ще имаш още един шанс да
докажеш способностите си.
Запиши кодова дума „лоза” и след това отиди на 40.
10.
— Може ли да има два правилни отговора? - отвърна му с въпрос Димар - Разбира се, че
първо ще отида при Господаря. Ако той не ми даде благословията си, мъдреците и бойните
вождове няма да си мръднат пръста за мен.
— Правилно! - оцени по достойнство решението на приятеля си Ким. - Май опитите ми да ти
набия в главата правилата за добро държание на нинджата не са останали съвсем без резултат.
— О-о. я върви по дяволите с твоите претенции за даскал - пошегува се Димар. - И ти научи
някои неща от мен за изминалата година, така че не ми се прави на много учен.
— Така си е - призна добродушно нинджата. - Но стига приказки, защото Господарят няма
навика да чака, той е зает човек. Ще те оставя, за да известя, че скоро ще си при него И не се
бави!
— Няма - обеща Димар.
Отиди на 2.
11.
След кратък размисъл Димар препаса меча си. След безбройните упражнения през
изминалата година. той бе започнал да се чувства гол и уязвим, когато оръжието не му беше под
ръка. Достойнството изискваше мъжът да бъде въоръжен, а и предпазливостта (все пак не беше
изключено врагът да нахлуе чрез предателство изненадващо в крепостта) го изискваше.
Отиди на 17.
12.
Стой! - спря го единият от стражите. - Трябва да оставиш оръжията си при нас. преди да
влезеш при Господаря.
Димар би се подчинил на тази заповед, ако тя беше дадена учтиво, но неучтивият тон, с който
тя беше изречена, го засегна и той се заинати.
— Защо?
— Защото така трябва!
—

Обяснете ми защо и веднага ще го оставя.
— Ако не се подчиниш, няма да влезеш при Господаря - сви равнодушно рамене стражът. Ти имаш нужда от него. а не той от теб.
— Добре, юнако, а сега ме пусни да вляза - каза Димар на висок глас. защото не успя да скрие
раздразнението си от властното държание на стражата. - Както сам можеш да се убедиш, нямам
никакво оръжие в себе си, така че избухливостта ти е напразна.
В този момент вратата се отвори и на прага се показа Господарят. Тримата замръзнаха
почтително при появата му.
— Какво става тук? - попита той.
Стражът му обясни ситуацията накратко и Господарят погледна Димар.
— Ръката на Воина трябва да лежи върху меча, дори когато с другата гали тялото на
любимата жена - каза той. - Такива са правилата, ако искаш да оцелееш в днешно време.
Запомни, Димар - никога не се разделяй с меча си! Но стига празни приказки. Времето е малко,
а ти трябва да свършиш много работи до заминаването си. Ела с мен!
Липсата на меча ти носи една черна точка. Отбележи я, ако искаш, а след
това отиди на 5.
—

13.
Няма да се бия. но не мога да се подчиня на тази заповед - каза твърдо Димар.
В този момент вратата се отвори и на прага се показа Господарят. Тримата замръзнаха
почтително при появата му.
— Какво става тук? - попита той.
Стражът му обясни ситуацията накратко и Господарят погледна Димар.
Прав си бил да не се подчиниш - каза му той. - Воинът не трябва да се разделя с меча си, ако
няма основателна причина, а те не са ти обяснили защо да го правиш. Но наистина трябва да го
оставиш, защото не искам да поемам никакви рискове. Съзнавам, че е невъзможно ти да си
предател, но може ли някой да познае предателите преди те да станат такива? Затова остави
меча си при тези мъже и влез, защото времето е малко, а имаш да свършиш много работа преди
да ни напуснеш.
Ако решиш да се подчиниш на Господаря, отиди на 22. В случай, че достойнството на
воина надделее и ти продължиш да настояваш да влезеш с меч, отиди на 30.
—

14.
Димар разгледа внимателно картата, помисли малко и посочи втория път Около него се
разнесоха насърчителни възгласи.
— Браво! - окуражи го мъдрецът. - Този път минава през градовете Шиш. Трил и Ширил.
Сборът от буквите им е точно 12. а буквата „и” се повтаря точно четири пъти. Но не бързай да
се радваш, защото изпитанията още не са свършили. Приготвили сме още една задача, с която
умът ти трябва да се справи.
Запиши кодова дума „мана” и след това отиди на 40.

15.
— Първо ще отида при мъдреците - отвърна Димар. - Те имат поуката на изминалите години,
а и всички сведения от съгледвачите идват при тях, така че ще мога да науча важни
подробности за живота в империята. Без съмнение той много се е променил за изминалата
година.
— Ти да не си откачил? - погледна го подозрително Ким, който още след първите думи се
беше усъмнил в здравия разум на приятеля си. - Колко пъти съм ти повтарял, че макар и
свободни хора, нинджите се подчиняват на мъдрата воля на Господаря! Да не мислиш, че
мъдреците ще ти помогнат, ако преди това не получиш подкрепата на нашия предводител?
— Димар прехапа устни, защото разбра, че е сбъркал.
— Съжалявам - каза той. - Не помислих.
— Ами нали на това се мъча да те науча цяла година - да мислиш! - закачи го Ким. - Ама така
като те гледам, още десет години да останеш тук. пак няма да ти е достатъчно. Тежко е човек да
има ученик като теб.
— О-о, я върви по дяволите с твоите претенции за нещастен даскал! - пошегува се Димар. - И
ти научи някои неща от мен за изминалата година, така че не ми се прави на много учен.
— Така си е - призна добродушно нинджата. - Но стига приказки, защото Господарят няма
навика да чака, той е зает човек. Ще те оставя, за да известя. че скоро ще си при него. И не се
бави!
— Няма - обеща Димар.
Получаваш една черна точка, а ти ако искаш си я пиши. След това отиди на 2.
16.
След кратък размисъл Димар реши да се откаже от оръжията си при това посещение. Вярно,
щеше да се чувства гол и уязвим без меча – дотолкова беше свикнал с него, заради безбройните
тренировки, - но от уважение към Господаря трябваше да направи тази жертва.
Отиди на 17.
17.
Пред стаята, в която живееше Господаря,т го спряха двама стражи. Те бяха предупредени за
идването му, но въпреки това не се отдръпнаха, за да му направят път, когато той приближи до
тях.
С какво си въоръжен?
— с меч - отиди на 4.
— шурикени - отиди на 7.
— с нищо - отиди на 12.
18.
Димар разгледа внимателно картата, помисли малко и посочи първия път. Около него се
разнесоха разочаровани възгласи.
— Сгреши! - промълви мъдрецът, който му бе подал картата. - Първият път минава през
градовете Кам, Трир и Алц. Сборът от буквите им е десет, а буквата „и” се среща само един път.
Но не се отчайвай, ще имаш още един шанс да докажеш способностите си.
Запиши кодова дума „липа” и след това отиди на 40.

19.
Смятам да посетя първо мъдреците - отвърна Димар. - Лесно е да извадиш меч, трудно е да го
използваш правилно. Трябва ми съвет от мъдри хора преди да говоря с бойните вождове на
нинджа.
— Мъдро решение - одобри Господаря. - Знаеш ли, мисля, че само ти би могъл да се справиш
с Черния император, ако това изобщо е по силите на някое човешко същество.
— Толкова ли е страшен той според теб? - попита Димар.
— Спомни си Шангри - каза Господарят с тих глас. - За мен Учителят беше непобедим, а Черният император го е победил. Пази се, Димар.
Отиди на 8
20.
Димар никога не беше виждал мъдреците, защото те прекарваха времето си далеч от
останалите хора в крепостта, и си мислеше. че те са възрастни хора. В действителност се оказа,
че половината от тях бяха не по-възрастни от тридесет и пет години, а само малцина имаха бели
косми по главите си.
Но очакването, че помощта им няма да дойде даром, се оправда напълно. Още с влизането
си, той усети изпълнените им с подозрение погледи. Един от тях пое ролята на ръководител и
се изправи да го посрещне.
— Очаквахме те - рече мъдрецът. – Ела, седни при нас! Трябва да решим доколко можем да
ти се доверим, защото знанията ни са скъпоценни и не бива да ги споделяме със случайни хора.
Димар кимна мълчаливо и се присъедини към кръга на мъжете, сядайки срещу мъдреца,
който го беше заговорил.
— Ще изпитаме силата на твоя ум, за да сме сигурни. че поверяваме знанията си на достоен
човек.
А може би просто ще прецените каква част от знанията си да споделите с мен, помисли си
Димар, но остави това разсъждение неизказано.
Предстои ти да раздвижиш мозъчните си клетки, затова направи лека гимнастика и
след това отиди на 26.
21.
— Ако се отнасяте така с приятелите си, какво ли ще направите с враговете си? - пошегува се
Димар, докато сваляше пояса, в който бяха скрити шурикените.
Стражите се засмяха, облекчени от сговорчивостта на младежа.
В този момент вратата се отвори и на прага се показа Господарят. Тримата замръзнаха
почтително при появата му.
— Какво става тук? - попита той.
Стражът му обясни ситуацията накратко и Господарят погледна Димар.
— Не е трябвало да носиш скрити шурикени, когато идваш при мен - каза той. - Освен това,
къде е мечът, който всеки воин трябва да носи със себе си? Запомни едно правило, Димар никога не се разделяй с меча си, ако искаш да оцелееш в днешната империя, където имаш
толкова много врагове. Но стига излишни приказки. Времето до заминаването ти е кратко, а
трябва да свършиш доста работи. Ела с мен!
Димар остави пояса на стражите и последва Господаря.
Забележката за липсата на меча ти носи една черна точка. Отиди на 5.

22.
Димар прие обяснението на Господаря. Всъщност той сам разбираше, че такива мерки са
задължителни, защото врагът беше подъл и не би се спрял пред нищо, за да унищожи крепостта.
Наистина, имаше хора, които никога не биха предали приятелите си, но ако към тях се
демонстрираше пълно доверие, това би обидило някои от другите, които щяха да бъдат
принудени да спазват мерките за сигурност.
Димар бавно изтегли меча, подаде го на стражите и последва Господаря в стаята му.
Отиди на 5.
23.
— Мисля първо да отида при бойните вождове на нинджа - отвърна Димар. - Предстои ми
война и затова искам да говоря с воини.
— Ти да не си откачи? - погледна го подозрително Ким, който още след първите думи се
беше усъмнил в здравия разум на приятеля си. - Колко пъти съм ти повтарял, че макар и
свободни хора, нинджите се подчиняват на мъдрата воля на Господаря! Да не мислиш, че
бойните вождове ще ти помогнат, ако преди това не получиш подкрепата на нашия
предводител?
Димар прехапа устни, защото разбра, че е сбъркал.
— Съжалявам! - каза той. - Не помислих.
— Ами нали на това се мъча да те науча цяла година - да мислиш! - закачи го Ким - Ама така
като те гледам, още десет години да останеш тук, пак няма да ти е достатъчно. Тежко е човек да
има ученик като теб.
— О-о, я върви по дяволите с твоите претенции за нещастен даскал! - пошегува се Димар. - И
ти научи някои неща от мен за изминалата година, така че не ми се прави на много учен.
— Така си е - призна добродушно нинджата - Но стига приказки, защото Господарят няма
навика да чака, той е зает човек. Ще те оставя, за да известя, че скоро ще си при него. И не се
бави!
— Няма - обеща Димар.
Получаваш две черни точки, а ти, ако искаш, си ги пиши. След това отиди на 2.
24.
— Смятам да посетя първо бойните вождове. Ще започна война, а за това ми трябва и тяхната
помощ.
— Не прибързвай да вадиш меч, преди да си решил какво точно ще направиш с него - отвърна
многозначително Господарят. - Моят съвет е да посетиш първо мъдреците.
— Димар помисли за миг, после кимна в знак на съгласие.
— И най-умният допуска грешки, но умее да си признава и да ги поправя - одобри решението
му Господарят. - Знаеш ли, мисля, че само ти би могъл да се справиш с Черния император, ако
това изобщо е по силите на някое човешко същество.
— Толкова ли е страшен той според теб? - попита Димар.
— Спомни си Шангри - каза Господарят с тих глас. - За мен Учителят беше непобедим, а Черният император го е победил. Пази се, Димар!
Грешният избор ти носи 1 черна точка. Отиди на 8.

25.
— Добре - въздъхна примирено Димар, когато разбра, че е безсмислено да спори. - Ето ви
меча.
В този момент вратата се отвори и на прага се показа Господарят. Тримата замръзнаха
почтително при появата му.
— Какво става тук? - попита той.
Стражът му обясни ситуацията накратко и Господарят погледна Димар.
— Прав си бил да не се подчиниш - каза му той. - воинът не трябва да се разделя с меча си,
ако няма основателна причина, а те не са ти обяснили защо да го правиш. Но наистина трябва да
го оставиш, защото не искам да поемам никакви рискове. Съзнавам, че е невъзможно ти да си
предател, но може ли някой да познае предателите преди те да станат такива? Затова остави
меча си при тези мъже и влез, защото времето е малко, а имаш да свършиш много работа преди
да ни напуснеш.
Получаваш една черна точка, която би могъл да отбележиш, ако искаш. След
това
отиди
на 5.

26.
Един от мъдреците му подаде малка карта - три са пътищата, по които може да се стигне от
крепостта до замъка - обясни мъдрецът. - Всеки от тях минава през различни градове. Само един
om тези пътища е правилен. Ако събереш броя на буквите на градовете, през които той минава,
ще получиш числото дванайсет. А ако преброиш колко пъти се повтаря буквата „и” във всички
тези имена, ще получиш числото четири. Като знаеш всичко това, можеш ли да отгатнеш кой от
трите пътя е правилният?
Разгледай внимателно картата и помисли Сигурно ще трябва да направиш някои
сметки на отделен лист. ако не можеш да ги направиш наум.
Кой от трите пътя е правилният?
— първият - отиди на 18.
— вторият - отиди на 14.
— третият - отиди на 9.
27.
След малко Димар посочи първия път. Мъжете около него не скриха разочарованието си.

Първият път минава през градовете Кариман, Киран, Шарин, Саран и Балгбан - обясни му
един от тях. - Наистина, буквата „а” се среща точно осем пъти. но сборът от буквите на петте
града е двадесет и девет, а не тридесет.
Димар гневно тръсна глава, ядосан от глупавата си грешка.
Запиши кодова дума „кал” и след това отиди на 29.
—

28.
— Добре, а сега ме пуснете да вляза - каза Димар и решително пристъпи напред. - Както виждате, аз нямам оръжие.
Ръката на стража го хвана за рамото и леко го блъсна назад.
— Не бързай толкова! - рече мъжът. - Бих искал да се уверя, че не носиш някое скрито оръжие
в себе си.
И преди Димар да успее да го спре, ръката му се плъзна към кръста и напипа една от
металните пластини, скрити в пояса.
— Шурикени! - извика стражът и се хвана за оръжието. - Искаше да влезеш с тях при
Господаря!
При тези думи и другият страж се приготви за битка. В този момент вратата се отвори и на
прага се показа Господарят. Тримата замръзнаха почтително при появата му.
— Какво става тук? - попита той.
— Стражът му обясни ситуацията накратко и Господарят погледна Димар.
— Не е трябвало да носиш скрити шурикени, когато идваш при мен - каза той. - Опитът ти да
влезеш с тях при мен не ме кара да се съмнявам в теб, защото знам, че никога няма да станеш
предател, но въпреки това постъпката ти е глупава. Освен това, къде е мечът, който всеки воин
трябва да носи със себе си? Запомни едно правило, Димар - никога не се разделяй с меча си, ако
искаш да оцелееш в днешната империя, където имаш толкова много врагове. Но стига излишни
приказки. Времето до заминаването ти е кратко, а трябва да свършиш доста работи. Ела с мен!
Димар остави пояса на стражите и последва Господаря.
Опитът да излъжеш стражите и липсата на меча са две грешки, които ти костват две
черни точки. Отбележи ги, ако искаш, а след това отиди на 5.
29.
— Любопитен съм с какво можете да ми помогнете - нетърпеливо каза Димар - Знам, че
мъдрост никому не е излишна, но тъкмо сега ми се струва, че повече се нуждая от сила.
— И тъкмо сила ще ти дадем - усмихна се един от мъдреците. - След като Черният император
завоюва страната, той я раздели на области, които се управляват от негови доверени слуги Един
от тях е Отровителя. Известен е с умението си да приготвя най-различни видове отрови, затова е
получил това прозвище. Той притежава много ценен медальон. Ако успееш да го отнемеш от
него, медальонът ще ти даде сила.
— Не говорим за вълшебства, нали? - подозрително повдигна вежди Димар - Не вярвам много в
такива работи.
— Не е важно в какво вярваш - каза му мъдрецът. - Магия или тайно умение - Все едно, важното е, не медальонът наистина дава сила на притежателя си. Поне така смятаме ние, без да те
задължаваме да ни вярваш. Поиска ни помощ, ето я!
— Съжалявам, че проявих недоверие - разкая се Димар. - Благодаря ви за това сведение!

Сега за пръв път трябва да погледнеш таблицата „Кодови думи” и да видиш какво
си записал в нея. По-нататък в играта често ще срещаш подобни указания. Ако имаш
записана кодова дума „мана”, отиди на 34. В противен случай отиди на 37.

30.
Сякаш нямаме един и същ враг! - избухна Димар. - Сякаш не знаете колко много мразя
Черния император и неговите слуги! Нима заслужавам такова отношение, та искате да се разделя
с меча си? Нима целта ви е да ме унижите?
— Ти не разбираш - поклати мрачно глава Господарят. - Мислех, че си пораснал и възмъжал,
но ти все още си хлапак в сърцето си и това ме кара да се съмнявам, че ще успееш да се справиш с
Черния император.
Той пое шумно въздух и продължи гневно:
— Знам кой си и не се страхувам, че ще ме предадеш. Но ако покажа безграничното си доверие
към теб, а накарам останалите да се подчиняват на мерките за сигурност, няма ли по този начин
да обидя хора, които са ми не по-малко верни от теб и само случаят е направил така. че да не
забележа тяхната вярност? И така, избирай - или остави меча си и влез при мен. или се махай
далеч от очите ми!
Димар разбра грешката си и сведе виновно очи.
— Моля да ми простите хлапашкото избухване! - каза тихо той. - Може би съм по-нервен,
отколкото е допустимо за един воин.
— Да забравим това - съгласи се Господарят.
Димар бавно изтегли меча. подаде го на стражите и последва Господаря в стаята му.
За избухването получаваш две черни точки, които би могъл да пренебрегнеш, ако
съвестта не те мъчи. След това отиди на 5.
—

31.
След малко Димар посочи втория път. Мъжете около него не скриха разочарованието си.
— Вторият път минава през градовете Каракан, Реневал, Калимаран и Каневал - обясни му
един от тях. - Наистина, сборът от буквите на петте града е точно тридесет, но буквата „а” се
среща девет пъти - с един повече от необходимото.
Димар гневно тръсна глава, ядосан от глупавата си грешка.
Запиши кодова дума „сал” и след това отиди на 29.
32.
Има само още една тайна, която ще споделим с теб - каза мъдрецът. - В нея има намесена магия, затова може и да не й повярваш, но ние сме длъжни да я споделим с теб Боеца, още един от
приближените на Черния император, притежава ножница, която повишава уменията на
собственика си в битката с меч.
— И вие вярвате, че подобно нещо е възможно? - попита Димар. Не вложи ирония във въпроса
си, а поиска честното им мнение.
— Да, вярваме - отвърна друг от мъдреците – Знам, че много от тайнствените неща около нас
имат съвсем логични обяснения, но други. Така е и с тази ножница Боеца е влизал в много
рисковани сражения и рядко е оставял свидетели, които да разкажат за майсторството му. Само
веднъж е бил близо до смъртта - когато е бил без ножницата. Забравил я в палатката си в
суматохата преди битката.
—

Не бива да отминаваш възможността да притежаваш тази ножница, освен ако не сметнеш, че
рискът е прекалено голям и не си заслужава да го поемаш Прецени сам - тя може да ти е от полза,
а в никакъв случай няма да ти навреди.
— Сигурно сте прави - съгласи се Димар Отиди на 39
—

33.
— Всъщност те са само два - каза мъжът, - но отговорите ти са важни за нас, за да решим каква
помощ да ти предложим. Искаме да ти бъдем полезни, но воините ни са малко и нямаме възможност да рискуваме живота им в безнадеждни начинания.
— Питайте - подкани го Димар.
— Интересува ни каква е първата ти по-голяма цел. Едни смятат, че е разумно да отидеш в
някой от големите градове на империята и да подбудиш народа към бунт, а после, завземайки
властта, към теб ще се присъединят още хора и с могъща армия би могъл да се насочиш към
столицата и да разгромиш врага. Други възразяват, че големите градове са по-близо до столицата
и един бунт ще бъде смазан преди да успееш да събереш голяма армия. Те предлагат бунтът да
избухне в някоя по-отдалечена провинция, където победата, макар и малка, ще е сигурна и ти ще
имаш повече време да събереш армия. Друго изтъквано предимство на този вариант е, че колкото
по-близо до столицата живее човек, толкова повече се страхува от Черния император и едва ли
мнозина ще са онези, които ще подкрепят бунта. Второто предложение също има своите добри и
лоши страни, които ти внимателно трябва да разгледаш. Знаеш колко бавно пътуват вестите,
докато информаторите на врага веднага ще го осведомят за бунта. Има и стратези, които твърдят,
че е невъзможно да завземеш властта с бунтове, докато Черният император е жив. Според тях
най-правилно би било някой да се промъкне в самия дворец и да убие тирана, а едва след това да
се мисли за бунтове, защото слугите му са далеч от неговата мощ и може би няма да са способни
да задържат властта. Предполага се, че ще проявят недалновидност, присъща за повечето слуги на
Злото, и няма да се обединят пред опасността, а вместо това всеки ще се опита да се докопа до
власт и така по-лесно ще бъдат победени. Макар и да звучи разумно, този вариант е трудно
изпълним, защото промъкването в двореца изисква много усилия и може би е невъзможно за
отделен човек или група от хора а само за многохилядна армия.
Димар слушаше замислено думите на бойния вожд. И трите предложения бяха внимателно
премисляни от него неведнъж и той бе забелязал силните и слабите им страни.
За разлика от Димар, ти едва сега получаваш възможност да помислиш върху трите варианта
Избери един от тях:
— бунт в голям град - отиди на 43.
— бунт в малка и отдалечена от столицата провинция - отиди на 49
— опит за покушение срещу Черния император - отиди на 55.
34.
Не сме свършили - продължи мъдрецът. - Може и да не вярваш в магии, но сега ще ти
разкажа за три ками, в които няма магия. Те са изработени от древен майстор, който е вложил 8
тях цялата си виртуозност. Казват, че когато ги хвърлиш по противник, винаги улучваш целта,
ако си добър стрелец. Тайната е в изработката им и аз не мога да ти дам по-подробни обяснения,
но важното е. че камите наистина са смъртоносни в ръцете на опитен майстор-хвърляч.
— И те ли са собственост на Отровителя? - попита Димар
— Не, техен притежател е друг от слугите на Черния император, известен с прозвището Ездача,
защото слиза от коня си само когато яде или спи. Той винаги носи камите в себе си.
—

Щом камите са толкова добре изработени, сигурно ще ми свършат добра работа Ако имам
Възможност, ще открия Ездача и ще му ги отнема, като преди това ще го накарам да се прости с
живота си.
— Смели думи на смел младеж - каза мъдрецът. - Боговете знаят колко много се надяваме те да
се сбъднат.
Отиди на 37
—

35.
След малко Димар посочи третия път. Мъжете около него не скриха одобрението си.
— Браво! - похвали го един от мъдреците. - Ти наистина си достоен да научиш част от нашите
знания и дано те ти помогнат по трудния път, който си поел.
Запиши кодова дума „кил” и след това отиди на 29.
36.
Димар не се насочи веднага към столицата. Той реши първо да посети Отровителя и да се
опита да отнеме магическия му медальон.
Лесно стигна до града, в който властваше слугата на Черния император и бързо откри къщата,
в която той се беше разположил, но установи, че тя е добре охранявана. След това се замисли как
да постъпи.
Ако решиш веднага да пристъпиш към огледа на къщата, за да откриеш някакво
слабо място в защитата й и да се промъкнеш вътре, отиди на 45. В случай, че решиш
преди това да влезеш в някоя кръчма и да се ослушаш какво приказват обикновените
хора, отиди на 41.
37.
Погледни в таблицата „Кодови думи”. Ако си записал думата „кил”, отиди на 32. В
противен случай отиди на 39.
38.
Едва излязъл от стаята на мъдреците, Димар бе пресрещнат от пратеник на бойните вождове
на нинджите, който имаше поръчението да го отведе веднага при тях. Младежът го последва без
възражения.
За разлика от мъдреците, които нямаха изтъкнат предводител, при вождовете всеки заемаше
определено място в йерархията. Те бяха високи и стройни мъже с атлетични тела и вдъхващи
уважение мускули. Погледите им блестяха по-силно от остриета на добре наточени мечове в
слънчев ден и именно по тях човек можеше да познае колко мъртви врагове са оставили след
себе си.
— Очаквахме тe - посрещна го един от мъжете, който от началото на войната срещу Черния
император беше втори по власт след Господаря.
— Забавих се при мъдреците, защото искаха да изпитат силата на ума ми - обясни Димар, без
да влага нотка на оправдание в думите си.
— Знам това - кимна мъжът. - Е, ние нямаме навика да подлагаме приятелите си на изпитания,
но искаме да поговорим с теб за плановете ти.
— Да, разбира се - съгласи се Димар. - Ще отговоря на всички ваши въпроси.
Отиди на 33.

39.
— Е, това е всичко, което можехме да споделим с теб. Дано ти помогне!
— Благодаря ви, че ми предадохте част от безценните си знания - поклони се учтиво Димар и
се изправи. - Ще се възползвам от тях.
— На добър път! - пожелаха му те на сбогуване.
Отиди на 38

40.
Подадоха му втора карта, която беше по-голяма и по-сложна от първата.
— Отново трябва да стигнеш по един от пътищата до замъка - обясни му мъдрецът. - Само че
този път сборът от буквите трябва да е тридесет, а буквата „а” да се повтаря точно осем пъти.
Димар разгледа внимателно картата. Първият и третият път минаваха през пет града, а вторият
само през четири. Той се зае да брои буквите, твърдо решен да не допусне грешка при тази
задача.
По тип двете задачи си приличат, просто тази е с една степен по-сложна. Ако си
разбрал първата, лесно ще се справиш с тази. Кой е правилният път?
— първият - отиди на 27.
— вторият - отиди на 31
— третият - отиди на 35
41.
Димар бе прекарал дълго време в крепостта и затова реши известно време да се огледа, за да
бъде наясно как се е променил животът след идването на Черния император Той си избра една
кръчма, в която масите бяха поставени нагъсто една до друга и човек можеше да подслуша
разговорите на съседите. без да си дава много труд.
Воинът седна на една свободна маса и се огледа за кръчмаря, който вече идваше към него.
Така забеляза, че още един чифт очи са привлечени от личността му. Те принадлежаха на едър

мъж, по-скоро пълен, отколкото мускулест, чийто враждебен поглед издаваше нрав на
скандалджия, търсещ с кого да се заяде. И като че ли бе избрал Димар за своя следваща жертва.
Какво ще направиш сега? Ако решиш да демонстрираш добре развитите си мускули
като уж неволно напрегнеш бицепсите, за да изпъкнат, отиди на 53. Ако прецениш, че
така само още повече ще предизвикаш скандалджията и решиш да стоиш
мирно, отиди на 47.
42.
— Имаме и още един въпрос към теб. Ясно е, че трябва да се насочиш към столицата, но пътят
ти ще бъде осеян с безброй опасности. Ние имаме възможност да ти осигурим въоръжени
придружители, ако пожелаеш.
— Искате да кажете, че ще ми дадете няколко от вашите воини, за да ме придружават?
Наистина не очаквах такава услуга. Всъщност колебая се дали да приема. Опасностите по пътя ще
бъдат преодолявани по-лесно, ако не съм сам. Една група от сто нинджи би се справила с всичко
друго, освен с армия. Проблемът е, че ще бъде лесно забележима. Ако групата е много по-малка,
да речем десетина души, ще се справяме по-трудно с опасностите. А винаги има възможност да
тръгна съвсем сам. Така ще бъда твърде незначителен, за да ме забележат. Разбира се,
опасностите ще бъдат по-големи.
— Виждам, че отлично виждаш добрите и лошите страни на всяка от трите възможности. Ние
имаме мнение по този въпрос, но бихме искали да чуем какво мислиш ти.
Как според теб ще е най-добре да се придвижиш до столицата?
— съвсем сам - отиди на 46.
— с група от десет нинджи - отиди на 51.
— с група от сто нинджи - отиди на 57.
43.
— Мислил съм много и по трите плана - проговори най-накрая Димар. - Ще се опитам да
вдигна бунт в някой от големите градове на империята, където хората са повече, а и укрепленията
са по-издръжливи. Ясно е, че Черният император веднага ще изпрати войска срещу мен, но може
би ще ме подцени и ще съумея да издържа, докато по-смелите мъже от народа започнат да се
стичат под знамената ми.
— Бунт в голям град звучи примамливо, но след дълги обсъждания ние стигнахме до извода, че
тази възможност е само мираж. Страхът от Черния импeратор сред народа е голям u мнозина ще
предпочетат да гледат отстрани, вместо да дадат живота си за свободата. Изобщо бунтът е
обречена идея, Димар, трябва да го разбереш. Спомни си колко силен беше Шангри с неговите
тренирани бойци и здраво укрепление. И все пак врагът лесно постигна победа. А където и да
вдигнеш бунт, ти няма да можеш да се надяваш на тренирани бойци, с каквито разполагаше
Шангри. Затова ние решихме, че единствената правилна първа стъпка към свободата е покушение
срещу Черния император.
След кратък размисъл Димар се съгласи с доводите им.
— Но защо досега не сте опитвали да се доберете до него? - попита той.
— Опитвахме неведнъж, но винаги без успех. Честно казано, не вярваме, че и ти ще успееш, но
сме готови да те подкрепим, защото си най-голямата ни надежда.
Запиши кодова дума „сам” и след това отиди на 42.

44.
— Ще тръгнеш сам, но ние знаем, че двамата с Ким сте добри приятели и можете да си
говорите със силата на мисълта, дори когато сте далеч един от друг. Веднъж наша група ще ти се
притече на помощ, ако пожелаеш това от нас. Достатъчно е само да го съобщиш на Ким. Това ще
бъде нашият принос към делото ти. А ако успееш да убиеш Черния император, всички нинджи ще
се стекат под знамената ти, за да пометат остатъците от неговата армия.
Димар благодари учтиво за подкрепата им и се оттегли, защото времето напредваше.
Отбележи в дневника, в графата „услуги” на таблицата „Оръжия”, че имаш право
на 1 услуга и след това отиди на 58
45.
Висенето по кръчмите не допадаше на Димар, а и опитът му подсказваше, че в такива
заведения непознатият често става жертва на скандалджии, които само чакат да се заядат с
някого, за да започне истинския бой.
Ето защо Димар веднага се запъти към къщата на Отровителя.
Отиди на 54.
46.
— Да се движа с други хора е примамливо, защото ще съм сред съмишленици и заедно ще
преодоляваме опасностите. Но ще бъде грешка да поискам от вас спътници, защото дори да сме
само десетина души ще правим впечатление и бързо ще привлечем вниманието на врага. Затова
не иска м придружители. Досега често съм кръстосвал страната сам и то без особени премеждия.
Мисля, че ще се справя и този път.
— Така смятаме и ние - доволно потвърди нинджата. - Трябва да призная, че решението ти ме
накара да се чувствам щастлив, задето ти помагам
Запиши кодова дума „кора” и след това отиди на 50.
47.
Димар се направи, че не е видял предизвикателния поглед на мъжа. но скоро разбра, че с това
само е повдигнал самочувствието на мъжа Той бавно се надигна от мястото си и с тежки стъпки
се приближи до масата на Димар.
— Хей, ти, мършо - извика на висок глас скандалджията. - какво правиш сред нас, свестните
хора?
— Димар скочи на крака и се приготви да отвърне на обидата, но се въздържа.
— Дръж си езика зад зъбите, ако не искаш да ти се случи нещо лошо! - прошепна тихо той.
— Чухте ли, той ме заплашва! Този скитник има наглостта да ме заплашва! Да му дадем да се
разбере.
— Да му дадем! - понесе се като ехо от две-три маси.
Димар не трепна при тези възгласи. Дори цялата кръчма да скочеше срещу него, той би могъл
да излезе победител, защото мъжете не бяха никакви бойци и най-вероятно щяха да избягат след
първите няколко тежки наранявания. Но едно сбиване нямаше да послужи на целите му, а и би
могло да предизвика вниманието на властите. Затова той се въздържа от отговор. Вместо това
бавно тръгна заднешком към вратата на кръчмата
— Бягаш, а? - провикна се скандалджията, който искаше да предизвика сбиване

Но в този момент се намеси кръчмарят, който отлично знаеше, че при едно сбиване ще
пострада голяма част от мебелировката на кръчмата и това ще се отрази пагубно на търговията
му.
— Хайде, оставете го! - каза той, заставайки пред скандалджията. - Човекът си отива с мир, а
вие си пийте спокойно.
Димар стигна безпрепятствено до вратата на кръчмата и излезе навън. Помисли за миг, след
това тръгна към къщата на Отровителя
Отиди на 54
48.
Докато чакаше, скрит зад един ъгъл на около трийсетина метра от къщата. Димар се сети за
прислугата. Точно в този момент от къщата излезе възрастен мъж. а след него и млада жена.
която беше горе-долу на годините на воина.
Мъжът тръгна надолу по улицата и с всяка крачка се приближаваше към Димар. Облеклото му
не оставяше място за съмнение, че е част от прислугата. Димар се замисли дали не би могъл да го
накара да му помогне, ако заплаши.
Жената, по-скоро момичето, както Димар забеляза със закъснение, носеше голям панер с
мръсни дрехи и вървеше нагоре по улицата След миг то сви зад един ъгъл и се изгуби от погледа
на младежа.
Какво ще направиш? Ако решиш да последваш прислужницата и да се опиташ да
завържеш разговор с нея, отиди на 59. Ако решиш да заловиш слугата и чрез заплаха да
го принудиш да измисли начин да те вкара в къщата, отиди на 62.
49.
— Мислил съм много и по трите плана - проговори най-накрая Димар. - Ще се опитам да
вдигна бунт в някоя отдалечена провинция, където войските на врага не са така многобройни, а и
хората не са толкова наплашени от мощта на Черния император. А после ми остава само да се
надявам, че смелите мъже ще се стекат под знамената ми, преди войските на тирана да се доберат
до мен.
— Това е губеща тактика, пагубен мираж - увери го нинджата. - Смелите хора са малко на
брой, а и новината за избухналия бунт ще се разпространи много бавно сред народа, докато
Черният император ще я научи след броени часове. Той ще има организирана армия и преднина
във времето. След тези доводи, все още ли мислиш, че това е правилното решение?
— Трябва да съм глупак, за да продължа да упорствам - поклати глава Димар. - Колкото повече
мисля, толкова по-ясно ми става, че бунтът би загубил. където и да избухне.
— Точно така! Затова ние решихме, че единствената правилна първа стъпка към свободата е
покушение срещу Черния император.
— Димар вече бе узрял за това решение и бързо се съгласи.
— Но защо досега не сте опитвали да се доберете до него? - попита той.
— Опитвахме неведнъж, но винаги без успех. Честно казано, не вярваме, че и ти ще успееш, но
сме готови да те подкрепим, защото си най-голямата ни надежда.
Запиши кодова дума „мас“ и след това отиди на 42.

50.
Има две кодови думи, които е хубаво да имаш записани в дневника - „мис” и „кора”. Ако си
отговарял правилно на въпросите на нинджите. трябва да имаш и двете, но това не е
задължително условие за крайния успех.
Погледни в таблицата „кодови думи “ и виж какво точно си записал в нея?
— имаш и двете кодови думи („мис” и „кора”) - отиди на 56.
— имаш само една от двете кодови думи. без значение коя точно - отиди на 52.
— не си записал нито една от тези две кодови думи - отиди на 44.
51.
— Предимството да се придвижваш в малка група ми се струва най-примамливата възможност
- реши Димар.
— Не мисля така - прекъсна го нинджата. - Група от десетина мъже е необичайна гледка, дори
да успеете да скриете умело оръжията си под дрехите. което е малко вероятно. Веднага ще
привлечете вниманието на войските и скоро ще си имате неприятности. Дори да успеете да се
изплъзнете на първата група, те ще пратят друга след вас и скоро из цялата страна гарнизоните на
тирана ще бъдат нащрек, а осведомителите му ще си отварят очите на четири, за да ви зърнат.
— Защо се отказваш от възможността да тръгнеш сам? - попита друг от бойните вождове. Знаем, че много пъти си прекосявал страната надлъж и нашир. Ще трябва да го направиш още
веднъж, това е всичко.
Димар притвори очи. за да помисли и след малко кимна в знак на съгласие.
— Прави сте - призна той. - Трябва да тръгна сам.
Запиши кодова дума „река” и след това отиди на 50.
52.
— Ще тръгнеш сам, но ние знаем, че двамата с Ким сте добри приятели и можете да си
говорите със силата на мисълта, дори когато сте далеч един от друг. На два пъти наши групи ще
ти се притекат на помощ, ако пожелаеш това от нас. Достатъчно е само да го съобщиш на Ким.
Това ще бъде нашият принос към делото ти. А ако успееш да убиеш Черния император, всички
нинджи ще се стекат под знамената ти, за да пометат остатъците от неговата армия.
Димар благодари учтиво за подкрепата им и се оттегли, защото времето напредваше.
Отбележи в дневника, в графата „услуги” на таблицата „Оръжия”, че имаш право на 2
услуги и след това отиди на 58.

53.
С небрежен жест Димар отметна връхната си дреха и я остави до себе си на дървената пейка
След това се облегна на масата така. че мускулите на гърба и раменете изпъкнаха ясно После
той сви дясната си ръка. уж за да подпре главата си с нея Тогава се открои неголемият, но добре
оформен мускул на ръката
С крайчеца на окото си Димар видя. че тази „неволна” демонстрация е впечатлила
скандалджията и буйният му поглед се беше укротил. Явно от тази посока не биваше да се
очакват повече неприятности
Заслушвайки се в разговорите около себе си. Димар разбра, че всички смятат Отровителя за
най-страшния човек след Черния император, едва ли не за бог на Злото. Някои твърдяха, че
Отровителя можел да прониква в мислите на хората и да ги чете, за да разбере кой му мисли
злото и да го накаже.
С тази информация Димар се запъти към къщата на врага.
Отиди на 54
54.
Но къщата бе така добре охранявана, че Димар изпадна в отчаяние. Той потърси с мислите си
Ким и сподели мнението си за ситуацията.
— Няма как да го издебна, защото според мъдреците той почти не излизал от къщата, а аз
нямам много време да го чакам.
— Трябва да проникнеш с хитрост в къщата - подсказа му Ким.
— Няма да стигна далече. Вътре е тъпкано със стражи, доколкото можах да забележа
— Трябва да намериш начин да се добереш до склада, в който държи отровите си. Ако успееш
да му сипеш бързодействаща отрова във виното и се възползваш от кратката паника след
ужасната му смърт, ще се добереш до медальона и ще избягаш, преди да са те усетили.
— И как предлагаш да се добера до отровите?
— Е, това е твоя работа - отсече Ким и те се разделиха.

Отиди на 48.
55.
— Мислил съм много и по трите плана - проговори най-накрая Димар. - Бунтът ми се струва
обречен на провал без значение къде ще избухне. Новината ще се разпространи бавно сред
народа, докато Черният император има добра мрежа от доносници и ще бъде осведомен след
броени часове. Има и още нещо - като че ли цялата империя се крепи на страха от един човек.
Малцина ще се опълчат срещу него, за да се присъединят към войската ми. Сега на народа му
трябва истински герой, за да се вдигне на борба. Кой съм аз? Един почти неизвестен боец. Е, да,
мнозина ме познаваха, но на повечето от тях сега костите им се белеят по бойните полета. Ако
оглавя бунт, кой ще повярва, че мога да го доведа до победен край? Друго ще е, когато се
промъкна в леговището на Черния император и сложа край на живота му, така мисля аз.
— Браво! - не се сдържа да не го поздрави нинджата. - Виждам, че си стигнал до същото
решение, което открихме и ние при дългите ни обсъждания - смъртта на Черния император е
първата стъпка към свободата.
— Но защо досега не сте опитвали да се доберете до него? - попита Димар.
— Опитвахме неведнъж, но винаги без успех Честно казано, не вярваме, че и ти ще успееш, но
сме готови да те подкрепим, защото си най-голямата ни надежда.
Запиши кодова дума „мис” и след това отиди на 42.

56.
Ще тръгнеш сам, но ние знаем, че двамата с Ким сте добри приятели и можете да си
говорите със силата на мисълта, дори когато сте далеч един от друг. На три пъти наши групи ще
ти се притекат на помощ, ако пожелаеш това от нас. Достатъчно е само да го съобщиш на Ким.
Това ще бъде нашият принос към делото ти. А ако успееш да убиеш Черния император, всички
нинджи ще се стекат под знамената ти, за да пометат остатъците от неговата армия.
Димар благодари учтиво за подкрепата им и се оттегли, защото времето напредваше.
Отбележи в дневника, в графата „услуги” на таблицата „Оръжия”, че имаш право на
3 услуги и след това отиди на 58.
—

57.
Трябват ми сто от вашите воини и няма да има пречка, която да ме спре по пътя към
столицата - въодушевено каза Димар.
Напротив! - прекъсна го нинджата. - Това е най-лесният начин да загинеш геройски. Помисли!
Група от стотина мъже във всички случаи ще привлече вниманието на осведомителите на Черния
император. А щом веднъж ви забележи, той лесно ще ви унищожи. Помниш какво се
—

— случи с Шангри и останалите воини, значи врагът има сили да се справи със стотина души,
дори ако са предвождани от храбър и умел воин като теб.
— Защо се отказваш от възможността да тръгнеш сам? - попита друг от бойните вождове. Знаем, че много пъти си прекосявал страната надлъж и нашир. Ще трябва да го направиш още
веднъж, това е всичко.
— Димар притвори очи, за да помисли и след малко кимна в знак на съгласие.
— Прави сте - призна той. - Трябва да тръгна сам. Запиши кодова дума „каре” и след
това отиди на 50.

58.
В полунощ Димар и Ким напуснаха крепостта. Те се спуснаха ловко като гущери по стената,
промъкнаха се покрай постовете на вражата войска, която обсаждаше вече повече от година
крепостта и се озоваха на сравнително безопасно място в гората.
— Е. време е да се разделим! - отсече Димар, който мразеше разделите. - Но в мислите си ще
бъдем отново заедно и всеки мой ход ще се знае от твоите вождове.
— Аз ще предвождам нашите хора, ако пожелаеш да му се притечем на помощ - каза Ким - Но
ще се видим едва след като успееш да убиеш Черния император.
— Мислиш ли, че ще се справя? Но честно!
— Трябва да успееш заради всички нас - отвърна Ким. - Затова внимавай, братко!
Последва бърза мъжка прегръдка и след миг Димар изчезна в тъмнината.
Отиди на 36.
59.
Димар напусна скривалището си и хукна след момичето. То вървеше бавно, превито под
тежестта на товара си и воинът го застигна с лекота. Той запази няколко крачки разстояние между
двамата и се зачуди как да я заговори.
Избери една от двете фрази:
— „Хей. красавице!” - отиди на 65.
— „Ей. малката, я ела тук!” - отиди на 63
60.
Слугата даде уречения знак малко след полунощ. Димар бързо стигна до една от стените на
къщата, хвана спуснатото въже и с няколко ловки движения се добра до открехнатия прозорец.
Тъкмо бе подал глава през него. за да огледа стаята, в която влиза, когато отгоре му падна нещо
тежко и той чу гласовете на много хора.
С бързо движение той се претърколи по гръб, отхвърли най-дейните си нападатели и скочи на
крака, стискайки здраво меча си.
Веднага разбра, че битката е загубена, защото срещу него имаше поне двайсетина души, а
мястото беше тясно и не му даваше възможност да се движи. Един от мъжете метна копието си
към него. Димар го избегна с лекота, но следващото дойде много бързо и той не успя да реагира
на него. Острието се заби между ребрата му. Трето копие сложи край на живота му...

Нелепа смърт. Ако беше мислил и действал правилно в града, щеше да знаеш, че всички
се страхуват твърде много от Отровителя. за да се осмелят да го предадат. Сега
започни играта отначало и се опитай да избягваш предишните си грешки!
61.
Въпреки че съзнаваше колко ценен би могъл да бъде този медалъон. Димар бе принуден да се
Откаже от намерението си да го отнеме от сегашния му собственик. Надяваше се само този
провал да не се окаже фатален за отмъщението му. Той бързо напусна града и се отправи към
следващата си цел. Отиди на 98.

62.
Димар изчака слугата да се приближи до него, след това с бързо движение го хВана за китката
и го дръпна към себе си. Двамата се озобаха зад ъгъла, защитени от погледите на нежелани
свидетели. Мечът на воина гъделичкаше гърлото на мъжа.
С няколко думи Димар обясни положението на слугата и го накара да проумее, че ще намери
смъртта си, ако го предаде. Онзи кимна в знак на съгласие и след кратък размисъл обяви, че ще
успее да вкара воина тайно в къщата след полунощ, когато всички спят. Димар го пусна,
предупреждавайки го още веднъж да не прави глупости, ако иска да живее. Отиди на 60.
63.
— Ей, малката, я ела тук! - властно извика той. Тя се обърна и в очите й пробляснаха
светкавици.
— Ти пък кой си, че да ми заповядваш?
Веднъж започнал да се държи господарски, Димар продължи в същия дух като се надяваше да
стресне момичето.
— Недей да дрънкаш много, да не изядеш някой бой! - заплаши я той. - Май забравяш, че си
само една слугиня?
— Май забравяш кой е господарят ми - сепна му се тя. - Махай се. ако не искаш да повикам
стражите да те наложат едно хубаво със сопите си!
Тя се обърна рязко и се отдалечи, мърморейки си нещо под носа Димар остана на място
Съзнаваше,че подходът му към момичето е бил неправилен и не оставаше нищо друго, освен да се
примири с неуспеха. Отиди на 61.
64.
Димар вървеше до нея и не спираше да я обсипва с комплименти. На няколко пъти тя изпъшка
изморено, защото товарът явно я изморяваше. Накрая момичето спря рязко и се обърна към
воина.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 66. В противен случай отиди
на 67.
65.
Хей, красавице! - извика той. - Къде си се забързала така?
Тя обърна гневно глава към него, но замръзна при вида му. Явно беше, че го намира за
привлекателен поне на външен вид.
—

С няколко умели фрази Димар успя да задържи интереса й. Не беше трудно да прави
комплименти, защото момичето беше симпатично и дори малко му харесваше.
— Ужасно съжалявам, но трябва да бързам - сепна се изведнъж тя. - Господарят ще се сърди,
ако се забавя да занеса мръсните дрехи за пране.
Ясно е, че няма да я изпуснеш, но как точно ще постъпиш. Ако решиш да й помогнеш,
като предложиш да носиш товара й, отиди на 67. Може да се задоволиш само с това да
тръгнеш с нея. като по този начин запазиш достойнството си на воин, който не пипва
женска работа Ако решиш да постъпиш така, отиди на 64.
66.
Виж какво, писна ми да ти слушам хубавите приказки и в същото време да превивам гръб
Ти си нагъл и егоистичен, щом не се сети да ме отмениш поне за малко като ме гледаш как се
задъхвам.
— Хей, успокой се! - опита се да я смили Димар. но моментът си беше отишъл.
— Махай се и повече не ме приближавай - заплаши го тя. - Иначе ще извикам стражата да те
наложат едно хубаво, че да ме помниш.
Тя се обърна рязко и се отдалечи, мърморейки си нещо под носа. Димар остана на място.
Съзнаваше, че подходът му към момичето е бил неправилен и сега не му оставаше нищо друго,
освен да се примири с неуспеха.
Отиди на 61.
67.
Без да се колебае нито за миг. Димар предложи да поноси тежкия товар и тя се съгласи с
усмивка. На връщане той повървя известно време с нея и успя да си уговори среща на другия
ден. После потърси място за нощуване.
При втората си среща с момичето Димар успя напълно да го омагьоса и то се влюби в него,
което беше добре дошло за плана му. Той й разказа една измислена история, в която главното
беше, че се нуждае от няколко капки от определени течности, които Отровителя съхранява в
къщата си, за да ги смеси в еликсир, който удължава младостта. Като чу това. момичето потъна в
размисъл и още на другия ден измисли как да го вкара тайно в къщата, въпреки засилената
охрана. Толкова за силата на любовта.
Отиди на 70.
—

68.
Той притвори очи и повика Ким. Приятелят му веднага отговори на мисълта му. Двамата
започнаха да обсъждат положението. По сведенията на нинджите, Отровителя държеше
комплекти от пет малки шишенца. При смесването на две от тях се получаваше отрова, а всяка
друга комбинация би била безвредна.
Следвайки указанията на Ким, Димар намери един от комплектите, за които нинджите бяха
успели да открият указания.

Жива вода и мъртва вода. а също и три шишенца с бистра вода от планински извор. Ако
смесиш живата и мъртвата вода в едно, ще получиш силна отрова с вкус на вино. Можеш да

умъртвиш цяла дузина хора с нея. Живата вода е в третото шишенце. а в първото има
бистра вода. Шишенцата с живата и мъртвата вода не стоят едно до друго.
Това гласяха указанията, които Ким предаде на Димар. По тях той трябваше да открие шишето
с живата вода и шишето с мъртвата вода, след това да ги смеси и да ги разреди във виното за
стражата.
Кои две шишенца ще смесиш?
— второто и третото - отиди на 72.
— второто и четвъртото - отиди на 76.
— третото и четвъртото - отиди на 79.
— третото и петото - отиди на 83
— първото и третото - отиди на 87
— първото и четвъртото - отиди на 90

69.
Шишенцата отново бяха пет, а указанието гласеше:
„Все едно е дали иде смесиш второто и петото или първото и четвъртото шише. Ако
смесиш третото и петото, ще получиш силна отрова, а ако смесиш първото и петото -

безвредна Четвъртото шише участва само в безвредни смеси, както и второто.
Смъртоносните комбинации са две.”
— Елементарно! - възкликна зарадван Димар - Много ясно си е казано - смеси третото и петото
шише и ето ти смъртоносна отрова.
Белите винаги се случват, когато човек най-малко ги очаква. Димар се пресегна към крайното
шише. после се опита да хване със същата ръка и средното и за нещастие изпусна едното петото.
— По дяволите! - изруга гневно той. защото сега трябваше да се мъчи да открие Втората
смъртоносна комбинация. Молеше се петото шише да не участва и в нея. защото тогава му беше
спукана работата.
Кое шише участва и в двете смъртоносни комбинации?
— първото - отиди на 74.
— второто - отиди на 77.
— третото - отиди на 80.
— четвъртото - отиди на 84.
— петото - отиди на 91.
70.
Няма мъдрец на този свят. който да превъзхожда по находчивост една влюбена жена, когато тя
иска да угоди на любимия си. Димар бе прекарал много часове в размисъл как точно да проникне
в къщата на Отровителя, но все повече и повече се убеждаваше, че е невъзможно да направи
каквото и да било.
Тогава се появи момичето, с което се беше запознал преди няколко дни и даде решение на
проблема.
Малко след вечеря воинът се намираше в стаята, където Отровителя държеше малки шишенца
с най-различни течности, от които забъркваше своите смъртоносни питиета. Слугинята, която го
бе довела тук, стоеше зад него със свещ в ръка. Пламъкът трепереше от нервните тръпки, които я
разтърсваха, когато си помислеше как би я наказал господарят й, ако разбере, че го е предала.
Димар изпитваше съжаление към нея, но желанието да освободи страната от властта на Черния
император бе по-силно от всяко друго чувство.
Отиди на 73.
71.
Димар дълго мисли върху указанията. И преди му се беше налагало да се справя с
главоблъсканици, затова не трепна пред новата задача. Накрая грабна смело две от шишенцата,
смеси ги в трето, запуши го. разклати го добре, за да се разбърка сместа и изля част от нея в
каната с вино, докато момичето гледаше на другата страна. После й обясни, че останалата в
шишенцето смес е първата част от еликсира.
С подканващо движение той я изпрати да занесе каната на стражата и отново повика Ким.
Приятелят му съобщи, че трябва да направи още една смес, която да пръсне в лицето на
страшния звяр-пазач, който Отровителя държеше в покоите си.
Отиди на 69.
72.
Запиши кодова дума „сол” и след това отиди на 71.

73.
Ния - така се казваше момичето - трябваше след малко да отнесе кана с вино на охраната, която щеше да пази през нощта вратата към покоите на Отровителя. Димар правилно бе решил, че
единствената възможност да проникне вътре е да сложи отрова във виното.
Отиди на 68.
74.
Запиши кодова дума „боб” и след това отиди на 75.
75.
Погледни в таблицата „Кодови думи”. Ако си записал „нос”, отиди на 82. В противен
случай отиди на 81.

76.
Запиши кодова дума „лос” и след това отиди на 71.
77.
Запиши кодова дума „бос” и след това отиди на 75.
78.
Димар с облекчение стигна до извода, че третото шише участва в двете смъртоносни комбинации. Сега трябваше да открие с кое от другите да го смеси, за да получи отровата.
С кое от останалите шишета ще смесиш третото?
— с първото - отиди на 85.
— с второто - отиди на 88.
— с четвъртото - отиди на 92. .
— с петото - отиди на 97.
79.
Запиши кодова дума „лес” и след това отиди на 71.
80.
Запиши кодова дума „бас” и след това отиди на 75.
81.
Димар тъкмо бе свършил приготовлението на втората отрова, когато момичето се върна.
— Пиха ли от виното? - попита я той.
— Какво? - обърка се Ния.
— Стражите! - кипна Воинът. - Пиха ли от виното.
— Да - отвърна плахо тя. – Но.... защо питаш?
Той изтегли меча си и се усмихна.
— Защото съм дошъл да убия господаря ти скъпа.
След това тръгна към покоите на Отровителя. Пренебрегвайки уплашеният стон, който се
изтръгна от гърдите й, той излезе от стаята.

Отиди на 86.
82.
Погледни в таблицата „Кодови думи”.
Ако имаш „бас”, отиди на 78. В противен случай отиди на 89.
83.
Запиши кодова дума .нос” и след това отиди на 71.
84.
Запиши кодова дума „бис” и след това отиди на 75.
85.
Димар тъкмо бе свършил приготовлението на втората отрова, когато момичето се върна.
— Пиха ли от виното? - попита я той.
— Какво? - обърка се Ния.
— Стражите! - кипна воинът. - Пиха ли от виното?
— Да - отвърна плахо тя. – Но, защо питаш?
Той изтегли меча си и се усмихна
— Защото съм дошъл да убия господаря ти, скъпа!
След това тръгна към покоите на Отровителя.
Отиди на 94.
86.
Вървеше тихо по тъмния коридор и изведнъж чу мъжки смях. Идваше от мястото, където би
трябвало да стоят стражите. Да не би да беше объркал отровата, предназначена за тях? Направи
още няколко стъпки и вече нямаше съмнение - живи и здрави, те си приказваха простотии и се
смееха, но тихо, за да не ги чуе господарят им.
— Нещастник! - наруга се Димар. В този момент кракът му се плъзна по пода и предизвика лек
шум.
Но стражите го чуха.
— Стой! - извика плътен мъжки глас. - Кой там?
— Да отидем да видим! - предложи друг.
— Тревога! - изкрещя трети.
Димар изскочи от укритието си и връхлетя с меч в ръка срещу мъжете. Още с първите удари
повали двама от тях и вся паника сред останалите.
В този момент вратата към покоите на Отровителя се отвори и той застана на прага.
Отвратителен звяр стоеше до него и само чакаше командата му. Погледът на Отровителя откри
Димар и след миг звярът се хвърли към него. Беше много бърз, много мощен. Преди още Димар
да насочи меча си към него, зъбите на звяра се сключиха около гърлото му...
Е. получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
87.
Запиши кодова дума „кос” и след това отиди на 71.

88.
Димар тъкмо бе свършил приготовлението на втората отрова, когато момичето се върна.
— Пиха ли от виното? - попита я той.
— Какво? - обърка се Ния.
— Стражите! - кипна Воинът. - Пиха ли от виното?
— Да - отвърна плахо тя. - Но...защо питаш?
Той изтегли меча си и се усмихна.
— Защото съм дошъл да убия господаря ти, скъпа.
След това тръгна към покоите на Отровителя.
Отиди на 89.
89.
Вървеше тихо по тъмния коридор и след малко стигна до мястото, където трябваше да стои
охраната. Десетината мъже се бяха натъркаляли по земята в странни пози. Димар установи със
задоволство, че бързодействащата отрова не им е дала никаква възможност да предупредят
някого за подлото предателство. Или поне така изглеждаше.
Той извади меча си и с мощен ритник отвори вратата.
Отиди на 93.

90.
Запиши кодова дума „кон” и след това отиди на 71.
91.
Запиши кодова дума „сос” и след това отиди на 75.
92.
Димар тъкмо бе свършил приготовлението на втората отрова, когато момичето се върна.
— Пиха ли от виното? - попита я той.
— Какво? - обърка се Ния.
— Стражите! - кипна воинът. - Пиха ли от виното?
— Да - отвърна плахо тя. - Но...защо питаш?
Той изтегли меча си и се усмихна
— Защото съм дошъл да убия господаря ти, скъпа
След това тръгна към покоите на Отровителя.
Отиди на 89.
93.
Посрешна го злобно ръмжене - звярът, за който го бе предупредил Ким. Гадината се изправи
на задните си крака и оголи два реда остри зъби Без да губи време, Димар плисна в зиналата паст
отровата.
За секунди звярът застина, гледайки тъпо След това, напук на очакванията на воина, изръмжа
и се хвърли напред.
Грешка, успя да отчете Димар, преди зъбите на чудовището да се сключат около врата му.

Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
94.
Вървеше тихо по тъмния коридор и след малко стигна до мястото, където трябваше да стои
охраната. Десетината мъже се бяха изтъркаляли по земята в странни пози. Димар установи със
задоволство, ме бързодействащата отрова не им е дала никаква възможност да предупредят
някого за подлото предателство. Или поне така изглеждаше.
Той извади меча си и с мощен ритник отвори вратата.
Отиди на 96.
95.
Нямаше време за сантиментални чувства. Димар бързо огледа покоите на Отровителя и
забеляза медальона. Сложи го на врата си, после го пъхна под дрехата, за да не се вижда и
излезе от стаята.
Цялата къща оживяваше, обхваната от паника. Димар чуваше топуркането на десетки крака
по коридорите. На два пъти се изпречи срещу групи мъже, но голият му меч ги разпръскваше.
Скоро той се озова на улицата и хукна да бяга. Когато слънцето се показа на другата сутрин,
воинът бе в безопасност, далеч от града и на път към следващата си цел.
Току-що се сдоби с безценен предмет, който ще ти помогне в борбата с Черния
император! Взетият от теб медальон ти дава право да повишиш енергията си с две
точки. Направи го и след това отиди на 98.
96.
Посрещна го злобно ръмжене - звярът, за който го бе предупредил Ким. Гадината се изправи на
задните си крака и оголи два реда остри зъби. Без да губи време, Димар плисна в зиналата паст
отровата.
Разнесе се мощен рев, от който стените потрепериха. Звярът напрегна за последен път мускули,
сякаш се готвеше да скочи в атака, но после силите внезапно го напуснаха и той рухна на земята.
Уплашен женски вик накара Димар да се обърне и той видя, че Ния е застанала на рамката на
вратата.
— Пази се! - изкрещя му тя.
Той светкавично се обърна на другата страна и видя как Отровителя хвърля по него кама.
Воинът се хвърли настрани, после скочи на крака. С две бързи крачки се озова до врага и го
обезглави.
Едва тогава забеляза, че Ния се беше строполила на пода. От гърдите й стърчеше камата, която
той бе избягнал.
Отиди на 95.
97.
Не говориш сериозно, нали? Може би трябва да оставиш книгата, да се поразходиш малко на
чист въздух, да пиеш една кола за разсънване и пак да се задълбочиш в приключението.
Не знам дали ще си спомниш, но няколко епизода по-рано ти счупи именно петото шишенце,
така че очевидно нямаш възможност да го използваш за приготвяне на отрова. Тази
разсеяност ти носи една черна точка, ако си достатъчно съвестен, за да си я запишеш.
Стегни се и се върни на 78!

98.
Ако имаш записана кодовата дума „мана” и искаш да се опиташ да се сдобиеш с камите на
Ездача, отиди на 99. В противен случай отиди на 116.
99.
След като обикаля два дни около крепостта на Ездача. Димар разбра, че е загуба на време на
търси слаби места в охраната и. Нямаше начин да се добере до камите без хитрост.
Нинджите дадоха на Димар ключа към Ездача. Няколко пъти в месеца той напускаше
крепостта сам, без никаква охрана и препускаше из околността. Никой не знаеше защо го прави,
но Димар реши, че обяснението се крие в прозвището му.
Ким съобщи на Димар деня, в който Ездача щеше да напусне крепостта, а също и пътя, по
който обикновено минава.
Димар си избра място за засада край един кръстопът и зачака появяването на Ездача.
Отиди на 100.
100.
Кръстопътят беше на двадесетина крачки от дървото, в чиято гъста корона се беше скрил
Димар. Воинът разбираше, че има опасност Ездача да поеме по другия път, но пък всичко щеше
да стане съвсем лесно, ако врагът избереше желаната посока.
Тропот на копита му подсказа, че жертвата му наближава. Ездача се появи от завоя и дръпна
юздите, за да успокои коня си. Животното спря на разклонението и Ездача за миг се поколеба по
кой път да поеме.
Какво ще направиш сега?
— ще изчакаш, за да видиш какво ще стане - отиди на 104.
— ще скочиш от дървото и ще се опиташ да убиеш Ездача с шурикен - отиди на 106.
— ще скочиш от дървото с меч в ръка и ще се впуснеш в атака - отиди на 112.
— ще хвърлиш шурикен по Ездача от скривалището си - отиди на 110.
101.
Димар изруга през зъби, когато Ездача пое по другия път. Нямаше време за мислене, нещо
трябваше да се направи и то веднага, защото в противен случай камите щяха да са безвъзвратно
загубени.
Но едно нападение в този момент носеше голяма опасност, защото врагът беше далеч и
атаката нямаше да е изненадваща.
Какво ще направиш сега?
— ще поемеш риска да скочиш на земята и да хвърлиш шурикен по Ездача с надеждата
да го улучиш - отиди на 106.
— ще оставиш Ездача да се отдалечи, защото не искаш да рискуваш излишно - отиди
на 111.
102.
Димар не разбра какво точно се случи. Сигурно бе избрал неправилно момента на скока,
защото тялото му се приземи точно пред копитата на коня на Ездача. Животното изцвили
уплашено и се изправи на задните си крака. В следващия миг Димар видя как във вдигнатата

ръка на врага му проблясва метално острие и разбра, че е свършен. В ръцете на опитен воин
камите никога не пропускаха целта както стана и в този случай.
Е получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
103.
Атаката в този момент беше живо безумие Разстоянието беше голямо, а шансът за успех нищожен. въпреки това Димар се реши да нападне, защото камите му трябваха.
Воинът проследи с надежда полета на шурикена. Имаше защо само след миг Ездача застина на
седлото си, олюля се и се хвана с две ръце за гърлото, откъдето стърчеше металното острие.
Мъртвото тяло бавно се наклони напред и се свлече на земята, където остана да лежи
неподвижно. Конят се наведе към лицето на господаря си, подуши го и нежно го близна
Димар нямаше време да наблюдава сантиментални сцени. С няколко бързи скока той се озова
до жертвата си.
Отиди на 105.
104.
Димар успя да издържи на напрежението и остана неподвижен, докато Ездача решаваше по
кой път да поеме Тази задача му отне само миг, после той отново пришпори коня си.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 101. Ако е нечетно, отиди на 109.
105.
Димар се наведе над тялото на мъртвия си враг и го пребърка. Лесно намери камите - бяха три
на брой. Разгледа ги бегло, колкото да прецени, че са изработени майсторски. После ги скри и
бързо се отдалечи от мястото на убийството. Когато стражите намериха мъртвото тяло на Ездача
и организираха хайка за залавянето на убиеца, Димар вече бе далеч от тях.
Поздравления! Току-що се сдоби с много ценни оръжия. които ще ти окажат
неоценима помощ в по-нататъшните ти премеждия.
Погледни таблицата „Кодови думи”. Ако си записал думата „кил” и искаш да се
опиташ да отнемеш ножницата от Боеца, отиди на 117. В противен случай трябва
да отидеш на 143.
106.
С изящен скок Димар се озова на земята, претърколи се, за да омекоти падането, след това
скочи на крака и хвърли шурикена.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 103. В противен случай отиди на 113.
107.
Димар удари противника си с пети в гърдите и го събори от коня. Двамата се стовариха на
земята. Младежът се окопити пръв и се нахвърли върху врага си. С рязък страничен удар
прекара острието на меча през шията му. Обезглавеното тяло на Ездача рухна на земята.
Отиди на 105.

108.
Шурикенът изсвистя шумно във въздуха. Димар проследи с надежда полета и след миг върху
устните му се появи тържествуваща усмивка.
Ездача се олюля, изпусна юздите и се хвана с две ръце за гърлото, откъдето стърчеше
оръжието на воина. Мъртвото тяло бавно се наклони напред и се свлече на земята, където
остана да лежи неподви жно. Конят се наведе към лицето на господаря си, подуши го и нежно го
близна.
Димар нямаше време да наблюдава сантиментални сцени. Той скочи от дървото и с няколко
бързи скока се озова до жертвата си.
Отиди на 105.
109.
Сърцето на Димар трепна радостно, когато жертвата му избра пътя, който минаваше точно
под клона, където се криеше. Воинът стисна меча, приготви се за скок и полетя към жертвата си
като хищна птица.
Умножи оценката си за атака по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 10, отиди на 107. В противен случай отиди на 102.
110.
Нервите на воина не издържаха. С рязко движение той извади от пояса един от шурикените,
прицели се и го хвърли по Ездача.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 13, отиди на 108. В противен случай отиди на 114.
111.
Димар бързо овладя нервите си и се застави да изгледа безучастно отдалечаващия се
противник. Нямаше да бъде разумно, ако беше атакувал. Шансът да улучи от такова разстояние
беше малък, а после Ездача щеше да вкара в действие камите и двубоят щеше да бъде предрешен.
Отиди на 115.
112.
Нервите на воина не издържаха в този напрегнат момент. Той грабна меча, озова се на земята с
бърз скок и се затича към Ездача.
Врагът се сепна за миг, но бързо възвърна самообладанието си. Миг по-късно Димар видя
проблясък на кама във вдигнатата му ръка и разбра, че е мъртъв. Случилото се секунди по-късно
само потвърди подозренията му…..

Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.

113.
Атаката в този момент беше живо безумие. Разстоянието беше голямо, а шансът за успех нищожен. Въпреки това Димар се реши да нападне, защото камите му трябваха.
Шурикенът изсвистя покрай лявото ухо на противника, без да го нарани. Ездача дръпна рязко
юздите на коня си и го изправи на задните му крака, така че тялото му да застане като щит между
него и нападателя. Миг по-късно Димар видя металически проблясък във вдигнатата дясна ръка
на противника си и разбра, че всичко е свършило - камите никога не пропускаха целта, хвърлени
от майстор. Така се получи и сега.
Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
114.
Шурикенът закачи дясното рамо на мъжа, изсвистявайки покрай главата му. Димар не получи
право на втори опит. Ездача, предупреден за присъствието на враг, обърна рязко коня си и го
пришпори бясно След миг се скри от погледа на воина и Димар разбра, че е пропилял шанса си да
се сдобие с камите.
Отиди на 115.
115.
Димар не се отчая от загубата на камите. Вместо това той побърза да се отдалечи от
кръстопътя, за да набере преднина пред евентуалните преследвачи, които Ездача би могъл да
изпрати по петите му.
Задраскай трите ками. нарисувани в графата „ками” на таблицата „Оръжия”.
Погледни таблицата „Кодови думи”. Ако си записал думата „кил” и искаш да се
опиташ да отнемеш ножницата от Боеца, отиди на 117. В противен случай трябва
да отидеш на 143.

116.
Задраскай трите ками, нарисувани в графата „ками” на таблицата „Оръжия”.
Погледни таблицата „Кодови думи”. Ако си записал думата „кил” и искаш да се опиташ да
отнемеш ножницата от Боеца, отиди на 117. В противен случай трябва да отидеш на 143.
117.
Димар искаше час по-скоро да стигне до столицата и да се заеме с истинската част от
отмъщението си, но това желание не го тласкаше към неразумни постъпки. Той съзнаваше, че
ножницата на Боеца би била ценна придобивка и затова реши да се опита да я вземе.
Сведенията на нинджите за Боеца бяха обнадеждаващи. Той залагаше прекалено много на
чудодейната сила на ножницата и затова човек лесно би могъл да проникне в замъка му.
Единствената пречка бе охраната от четирима души, която пазеше входа.
Отиди на 118.
118.
Стражите бяха четирима и стояха пред входа на замъка. Зад тях вратата от преплетени метални
пръти със заострени върхове стоеше вдигната Лостът за спускането й при опасност беше някъде в
двора.
Димар не се плашеше от сражение срещу четирима души едновременно. Безспорно, те не
притежаваха неговите бойни умения и едва ли щяха да окажат сериозна съпротива.
Опасността идваше от другаде. Ако стражите получеха възможност да се опомнят от
нападението му, някой от тях би могъл да спусне вратата и тогава всичко пропадаше.
Ако мислиш, че отстраняването на стражата е рисковано занятие и предпочетеш да се
подсигуриш, като помолиш нинджите да ти направят услуга, отиди на 123. В случай, че се
осмелиш да опиташ самостоятелна акция, отиди на 127.
119.
Три пъти премислях преди да те помоля за помощ - отвърна Димар. - Ножницата ми е
нужна. Мога да се справя с четирима души, но не и да им попреча да избягат.
— Добре - съгласи се Ким. - Ще предам молбата ти на бойните вождове. Бъди пред крепостта
утре привечер. Тогава ще отстраним охраната от пътя ти.
На другия ден Димар зае отрано удобна позиция, от която да държи под око стражите пред
вратата. Дълго време не се случи нищо. Слънцето започна да слиза към хоризонта, сенките се
удължаваха все повече и повече, а от нинджите нямаше и следа. Воинът започна да се тревожи
дали не са в случило нещо с приятелите му.
Всичко стана толкова внезапно, че Димар не повярва на очите си. Петима нинджи изскочиха
буквално изпод земята и се нахвърлиха върху изненаданите стражи. След миг четиримата лежаха
мъртви, а нинджите изчезнаха също така тайнствено, както се бяха появили.
Димар беше виждал сръчността на невидимите воини много пъти по време на престоя си в
тяхната крепост, затова не беше учуден от зрелището. Без да губи време, той хукна към
неохраняваната врата и нахлу в крепостта.
Двама стражи застанаха на пътя му. когато се понесе по коридора, който трябваше да го отведе
при Боеца. Мъжете бяха изненадани от появата му и не реагираха на светкавичната му атака След
миг лежаха мъртви.
—

Димар се движеше из крепостта като мълния, съзнавайки, че ключът към успеха в тази акция се
крие в бързината, с която щеше да открие Боеца и да свърши с него.
Отиди на 122.
120.
Димар излетя от скривалището си с изваден меч и се устреми към стражите. С малко късмет
той щеше да се озове сред тях преди те да се опомнят.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 124. Ако е нечетно, отиди на
126.
121.
Димар извади един от шурикените си и се прицели в левия от двамата играчи. След бърз замах,
оръжието полетя към целта. Стражът изохка и се хвана за рамото, откъдето започна да блика
кръв.
В това време Димар вече летеше към вратата. Искаше му се да бе улучил врага с половин педя
по-високо, но и така не беше лошо.
Неприятностите дойдоха от човека, който бе стоял подпрян на копието си. Той пръв се опомни
и веднага хукна към крепостта, обръщайки гръб на всяка мисъл за геройска съпротива. Решетката
се спусна надолу с трясък в момента, когато Димар бе само на няколко крачки от вратата.
Шумът, който се разнесе от двора, подсказваше, че скоро цялата крепост ще бъде на крак.
В тази ситуация Димар нямаше друг избор, освен бързо оттегляне. Падащият мрак беше в
негова полза, защото врагът нямаше да може да изпрати преследвачи по дирите му преди
настъпването на утрото, а дотогава той щеше да бъде далече. И, разбира се, налагаше се да се
прости с ножницата.
В таблицата „Оръжия” задраскай един от шурикените си. Вече разполагаш само с
девет. Отиди на 143.
122.
По думите на нинджите, Боеца трябваше да се намира в стаята в дъното на дългия коридор. На
няколко пъти Димар се сблъскваше с групи от по двама или трима стражи, но предимството на
изненадващата атака винаги му носеше бърз успех и той не загуби много време, преодолявайки
тези дребни пречки.
Скоро стигна до търсената стая и с добре прицелен ритник разби вратата й на трески. Както
трябваше да се очаква, Боеца беше вътре и го очакваше с меч в ръка. Ножницата висеше на
кръста му.
— Не знам кой си, но щом си дошъл до покоите ми. ще срещнеш смъртта - посрещна го Боеца.
- Приготви се да умреш, безумецо!
Между двамата имаше разстояние от няколко крачки и Димар веднага съобрази, че няма защо
да бърза. Ръката му се плъзна към пояса и острието на оръжието заплашително проблясна между
пръстите му. Лицето на боеца се изкриви в злобна гримаса, когато той отгатна намерението на
противника. Знаеше, че е безсилен да попречи с каквото и да било.
— Нима ще използваш подлост, за да ме победиш? - прибягна той към последния си коз. Наричаш себе си воин, така ли? Ти, страхлива бабо, която не смее да срещне един истински мъж
лице в лице! Ти, жалка отрепко!
— Твърде много думи, казани с излишен патос - изсмя се Димар. - Посрещни достойно
смъртта, нищожество, и не хленчи пред отмъстителя, защото той не знае що е милост.

Ако ме убиеш с подлост, петното завинаги ще остане върху името ти - просъска Боеца. Нима така постъпват тези, които зоват себе си „воини на Доброто”?
Може би е прав? Все пак не е много честно да го убиваш от разстояние, нали?
Истинският благородник дава възможност на жертвата си да се защитава, поне така
е в книгите.
Ако приемеш предизвикателството на Боеца и се впуснеш в дуел, отиди на 135. Ако
предпочетеш услугите на шурикена или камата, отиди на 129.
—

123.
Димар потърси с мисълта си Ким и му обясни накратко положението.
— Сигурен ли си, че искаш помощ точно сега? - попита го приятелят му. - Ако бях на твое
място, нямаше да го сторя. Не забравяй, че тепърва ти предстои да се справяш с охраната в
двореца на Черния император. Там едва ли ще бъде по-лесно, така че... Е. разбира се, няма да ти
откажа тази услуга. Всичко зависи от теб.
Ако си заслужил само една услуга от ниджите, сега нямаш право да я използваш.
Какво решаваш?
— все пак да поискаш услугата - отиди на 119.
— ножницата не е чак толкова скъпоценна, че да изхабяваш една от услугите на
нинджите за нея - отиди на 127.
124.
Забелязаха го прекалено рано. Неприятностите дойдоха от човека, който бе стоял подпрян на
копието си. Той пръв се опомни и веднага хукна към крепостта, обръщайки гръб на всяка мисъл
за геройска съпротива. Решетката се спусна надолу с трясък в момента, когато Димар бе само на
няколко крачки от вратата. Шумът, който се разнесе от двора, подсказваше, че скоро цялата
крепост ще бъде на крак.
В тази ситуация Димар нямаше друг избор, освен бързо оттегляне. Падащият мрак беше в
негова полза, защото врагът нямаше да може да изпрати преследвачи по дирите му преди
настъпването на утрото, а дотогава той щеше да бъде далече. И разбира се, налагаше се да се
прости с ножницата.
Отиди на 143.
125.
Мечът на Димар посече първия изпречил се срещу него страж. След това воинът се изви
гъвкаво, за да посрещне атаката на друг от охраната. Остриетата се сблъскаха във въздуха със
страшна сила и оръжието на противника изхвърча от ръката му. Мечът на Димар го промуши в
гърдите.
Подлият удар дойде в гръб. Димар дори не разбра кой му го нанесе. Усети само болката от
пробождащото го копие. Сетне коленете му внезапно омекнаха, а светът около него се замъгли.
Той се свлече на колене, стискайки трескаво меча, макар да усещаше, че силата изтича от тялото
му. Вторият удар го довърши.
Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.

126.
Забелязаха го прекалено късно, когато беше само на няколко крачки от тях. Стражите нададоха
уплашени викове и хванаха оръжията си. готови да продадат скъпо кожите си. Но нито един от
тях не успя да избяга в крепостта и да спусне решетката, а именно това беше целта на Димар.
Сега той остана срещу четирима противници.
Умножи оценката си за атака по две и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 13, отиди на 128. В противен случай отиди на 125.
127.
Димар зае удобна позиция на петдесетина крачки от стражите - това беше най-близкото място,
където можеше да се прикрие - и се зае да състави план за нападение.
Един от стражите спеше със скръстени пред гърдите ръце, облегнат на крепостната стена.
Димар го наблюдава продължително време, за да се убеди, че това не е ловка преструвка, а проява
на небрежност.

Други двама седяха на малка дървена пейка и играеха някаква странна игра, местейки фигури
върху дървена дъска. Явно не бяха добри играчи, защото през по-голямата част от времето си
разменяха обидни реплики и почти не се замисляха преди всеки ход.
Четвъртият човек от охраната на вратата стоеше опрян на дългото си копие зад гърба на единия
от играчите и зяпаше тъпо дъската, като не пропускаше да следи и изпълнения с цветисти ругатни
диалог между двамата си колеги. Трудно беше да се прецени кое му е по-интересно - приказките
или самата игра.
Цялата картинка потвърди мнението на Димар, че Боеца е прекалено самоуверен. Само така
можеше се обясни безотговорното държание на стражите фактът, че никой не идваше да провери

как си изпълняват задълженията, само доказваше, че в цялата крепост няма човек, който да мисли
за сигурността.
Има два възможни плана за атака: Ако решиш да се втурнеш към стражите с меча си
и да ги избиеш, преди да са успели да реагират, отиди на 120. Така поемаш риска да се
изправиш срещу четирима въоръжени противници, но намаляваш времето им за реакция
и увеличаваш шанса да стигнеш д 0 тях преди някой да успее да спусне решетката.
Ако решиш първо да хвърлиш шурикен, избери в кой от четиримата стражи ще се
прицелиш:
— в първия - отиди на 133.
— във втория - отиди на 121.
— в третия - отиди на 136.
— в четвъртия - отиди на 134.
128.
Мечът на Димар посече първия изпречил се срещу него страж. След това воинът се изви
гъвкаво, за да посрещне атаката на друг от охраната. Остриетата се сблъскаха във въздуха със
страшна сила и оръжието на противника изхвърча от ръката му. Мечът на Димар го промуши в
гърдите.
Другите двама стражи бяха прекалено уплашени, за да окажат съпротива. С два удара Димар
ги умъртви и се промъкна в крепостта.
Двама стражи застанаха на пътя му, когато се понесе по коридора, който трябваше да го отведе
при Боеца. Мъжете бяха изненадани от появата му и не реагираха на светкавичната му атака.
След миг лежаха мъртви.
Димар се движеше из крепостта като мълния, съзнавайки, че ключът към успеха в тази акция
се крие в бързината, с която щеше да открие Боеца и да свърши с него. Отиди на 122.
129.
— Запази подлите си приказки за глупаците, които ще се хванат на уловката ти - изсмя му се
Димар. - Много добре знаеш, че магическата сила на ножницата, която виси на кръста ти, те
прави непобедим в дуел. Но мен не можеш да излъжеш, затова се приготви да умреш.
— Куче! - изкрещя Боеца. - Ще пия от кръвта ти, докато сърцето ти все още не е спряло да
тупти!
Не вземаш на сериозно тези заплахи, нали? Избери оръжието, което ще хвърлиш по
врага си:
— шурикен - отиди на 137.
— ако не си зачертал трите ками. сега имаш право да използваш една от тях - отиди
на 139
130.
Шурикенът улучи гърлото на заспалия. Онзи потрепери за момент, после ръцете му бавно се
отпуснаха встрани от тялото. Тънка струйка кръв потече от устата му. Другите трима не
показаха с нищо, че са забелязали смъртта на другаря си.
Димар се приготви за втори изстрел.
В кой от тримата стражи ще се прицелиш? Ако искаш, би могъл да погледнеш
илюстрацията към епизод 127, преди да вземеш решение.
— във втория - отиди на 121.

в третия - отиди на 136.
— в четвъртия - отиди на 134.
—

131.
Шурикенът улучи изправения страж в гърлото. Мъжът изхърка глухо, ръцете му пуснаха
оръжието и то издрънча при удара в крепостната стена. Миг по-късно мъртвото тяло на стража
рухна върху падналото копие.
Димар не забеляза нито една от тези подробности. Веднага след изстрела той се понесе към
вратата и се озова сред останалите трима преди някой от тях да успее да се опомни. С няколко
бързи удара той остави три трупа около себе си, прибра хвърления шурикен и се промъкна в
крепостта.
Двама стражи застанаха на пътя му, когато се понесе по коридора, който трябваше да го отведе
при Боеца. Мъжете бяха изненадани от появата му и не реагираха на светкавичната му атака.
След миг лежаха мъртви.
Димар се движеше из крепостта като мълния съзнавайки, че ключът към успеха в тази акция се
крие в бързината, с която щеше да открие Боеца и да свърши с него.
Отиди на 122.
132.
Боеца се хвърли на земята в последния момент и шурикенът изсвистя над главата му. Димар
посегна към меча си, но противникът беше по-бърз и острието на оръжието му се заби в гърдите
на воина.
Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
133.
Димар реши, че заспалият страж е удобна мишена. С малко късмет при изстрела би могъл да го
убие тихо, а после да хвърли още един шурикен по някой от другите трима стражи.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 130. В противен случай отиди на 140.
134.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 131. В противен слумчай отиди на 138.
135.
Не се нуждая от подлост, за да смачкам едно долно псе - заяви Димар и стисна здраво меча
си. - Приготви се да умреш!
По устните на Боеца се прокрадна злорада усмивка, когато остриетата се сблъскаха. Във
въздуха и двамата мъже се озоваха лице в лице само на педя един от друг.
— Това е краят ти, глупако! - триумфиращо извика Боеца. - Дано има кой да се моли за
заблудената ти душа!
Още при първия сблъсък пролича силата на Боеца. Той се движеше по-бързо, нанасяше мощни
удари, а контрите на Димар бяха парирани с лекота и изящност.
—

С ловък удар Боеца изби меча от ръката на противника си и реши изхода на двубоя Димар се
прокле за глупавата гордост, която го беше накарала да се откаже от предимството си. Думите на
Боеца го бяха подвели и той съвсем беше забравил за страшната сила на ножницата, която сега
даваше победата в ръцете на врага му.
— Подлец! - изкрещя той и се хвърли към Боеца.
Миг по-късно мечът промуши гърдите му.
Е, получаваш поздравления! Ти току-що стигна до един от малкото епизоди, които
завършват със смърт! Не ти остава нищо друго, освен да започнеш играта отначало.
136.
Димар извади един от шурикените си и се прицели в десния от двамата играчи. След бърз
замах, оръжието полетя към целта. Стражът изохка и се хвана за рамото, откъдето започна да
блика кръв.
В това време Димар вече летеше към вратата. Искаше му се да бе улучил врага с половин педя
по-високо, но и така не беше лошо.
Неприятностите дойдоха от човека, който бе стоял подпрян на копието си. Той пръв се опомни
и веднага хукна към крепостта, обръщайки гръб на всяка мисъл за геройска съпротива. Решетката
се спусна надолу с трясък в момента, когато Димар бе само на няколко крачки от вратата. Шумът,
който се разнесе от двора, подсказваше, че скоро цялата крепост ще бъде на крак.
В тази ситуация Димар нямаше друг избор, освен бързо оттегляне. Падащият мрак беше в
негова полза, защото врагът нямаше да може да изпрати преследвачи по дирите му преди
настъпването на утрото, а дотогава той щеше да бъде далече. И, разбира се, налагаше се да се
прости с ножницата.
В таблицата „Оръжия” задраскай един от шурикените си. Вече разполагаш само с
девет. Отиди на 143.
137.
Шурикенът проблясна за миг в ръката на Димар и полетя към противника му.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 141. В противен случай отиди на 132.
138.
Шурикенът профуча на един пръст разстояние от главата на изправения страж. Ударът в
стената стресна охраната и тя като по команда извърна глава към мястото, откъдето бе долетяло
оръжието.
Без да губи време, Димар хукна към нея с меч в ръка. Но разстоянието беше голямо и
стражите имаха достатъчно време, за да се окопитят. Вместо да проявяват героизъм, те
побягнаха към двора на крепостта и един от тях задейства лоста. Решетката падна в момента,
когато Димар беше само на няколко крачки от вратата.
В тази ситуация воинът нямаше възможност да избира. Той прибра хвърления шурикен в
пояса си и се отдалечи бързо от крепостта. Падащият мрак беше в негова полза, защото врагът
нямаше да може да изпрати преследвачи по дирите му преди настъпването на утрото, а дотогава
той щеше да бъде далече. И, разбира се, налагаше се да се прости с ножницата.
Отиди на 143.

139.
Боеца пребледня, когато видя оръжието на Димар.
— Това е... това е... - започна да заеква той. - Какво е станало с Ездача?
— Сполетя го същата участ, която очаква и теб - отвърна сурово Димар. - Смърт очаква всички
слуги на Черния император.
Камата наистина беше чудесно оръжие и младежът се увери, че с нея е невъзможно човек да
пропусне целта. Боеца изхърка, когато острието се заби в гърдите му. С два бързи скока Димар
се озова до него, издърпа камата и нанесе още един удар, за да е сигурен. След това сряза
ремъка, който придържаше ножницата към кръста на мъртвия противник и се ослуша.
Отиди на 142.
140.
Шурикенът се удари в камъка на един пръст разстояние от главата на спящия. Шумът стресна
човека и той отвори очи, надавайки уплашен вик. Другите веднага скочиха на крака.
Димар вече летеше към тях с изваден меч. След хвърлянето на шурикена, той веднага се беше
впуснал в атака, но разстоянието беше прекалено голямо и стражите имаха достатъчно време да
реагират. Само един от тях остана като вцепенен на мястото си, неспособен да помръдне пред
лицето на приближаващата опасност. Но други двама се вмъкнаха в крепостта и спуснаха
решетката в момента, когато Димар бе на няколко крачки от вратата. Шумът, който се разнесе от
двора, подсказваше, че скоро цялата крепост ще бъде на крак.
Димар се нахвърли върху двамата останали отвън стражи и с бързи удари ги умъртви. След
това прибра шурикена и бързо се отдалечи от крепостта. Падащият мрак беше в негова полза,
защото врагът нямаше да може да изпрати преследвачи по дирите му преди настъпването на
утрото, а дотогава той щеше да бъде далече. И, разбира се, налагаше се да се прости с
ножницата.
Отиди на 143.

141.
Шурикенът се заби в гърдите на боеца и спря устрема му. С една крачка Димар се озова до
противника си и го обезглави с мощен удар. След това преряза ремъка, който придържаше
ножницата към кръста на мъртвеца и се ослуша.
Отиди на 142.
142.
Цялата къща вече беше на крак и Димар чу откъслечни наставления на хора, които се опитваха
да внесат някакъв ред в ужасната суматоха. Ясно беше, че твърде скоро изходите щяха да бъдат
завардени и това щеше да бъде краят му. Трябваше да се измъкне бързо.
Погледна към коридора, откъдето беше дошъл, но шум от много крака го накара да забрави за
тази Възможност. Нямаше път за отстъпление в тази посока.
Единственият изход бяха прозорците. Димар повдигна завесата на един от тях, който гледаше
към вратата на крепостта. На двора цареше безпорядък. Двайсетина души тичаха в различни

посоки, някои въоръжени, а други не и очевидно нямаше сила, която да ги организира за
момента. За щастие все още никой не се беше сетил да спусне решетката.
Димар отвори прозореца и с един скок се озова сред уплашената тълпа на двора. С два бързи
удара порази най-близките до него хора и си отвори пространство. Появата му само увеличи още
повече паниката и никой не се сети да го атакува. Това беше добре дошло за него. С още няколко
удара той си проправи път към вратата.
Пред него се изпречи човек на кон. Димар се метна ловко на седлото зад конника и го прободе
в ребрата. След това го бутна на земята и пое юздите на изплашеното животно в свои ръце.
Трябваше да се приведе, за да се провре под заострените железни пръти. Веднъж излязъл от
крепостта, той пришпори бясно животното. Падащата нощ направи преследването му
невъзможно, а на сутринта беглецът бе извън опасност.
Не беше свикнал да се придвижва с кон. затова скоро заряза животното и продължи пеша.
Поздравления! Ти се сдоби с невероятно ценен предмет - магическа ножница, която повишава
твоите способности за боравене с меч. Шансовете ти да се справиш с Черния император рязко
нарастват!
Повиши оценките си за атака и защита с три точки. Би могъл да прибавиш две точки към
оценката си за атака и една точка към оценката си за зашита или обратното. Всичко зависи
от твоето решение. Нямаш право да прибавяш трите точки само на една оценка! След като
повишиш оценките си, отиди на 143.
143.
Димар и Ким разговаряха с мисли, отдалечени на огромно разстояние.
— Трябва да отидеш при Логан - каза Ким. - Само той може да ти помогне.
— Но това ще забави с много дни така жадуваното отмъщение - възрази Димар.
— Въпреки това трябва да отидеш. Защо упорстваш? Нима досега съм те заблуждавал?
— Не, но...
— Привързаността не е добър съветник на воина.
— Но и мудността не е негово отличително качество.
— Ето че пак гледаш да се заядеш. Трябва да отидеш при Логан и толкова. Не разбирам за
какво е този спор, когато всичко е толкова очевидно.
Логан беше владетел на голямо кралство, което граничеше с империята. Всички смятаха, че в
най-скоро време ще започне война между него и Черния император, макар че и двамата служеха
на Злото. Но и амбициите им бяха сходни - господство над целия свят. Черният император
разполагаше с повече войски, но слуховете твърдяха, че и армиите на Логан нарастват.
— Не разбирам защо трябва да търся Логан, когато той е същият като Черния император възнегодува Димар.
— Вместо да задаваш глупави въпроси, по-добре се размърдай и отиди при него - отсече Ким.
Какви ще бъдат следващите ти думи?
— „Къде да открия Логан?” - отиди на 148.
— „Искам да знам защо ми е да ходя при Логан?” - отиди на 153.
144.
— Ще призная, разбира се! Логан само ще се зарадва, като узнае каква е целта ми.
— Не е много сигурно. В момента армиите му са по-слаби от тези на Черния император. Може
да реши да те предаде, за да запази мира за известно бреме, докато силите се поизравнят.
— Мислиш, че може да ме предаде?

А ти не мислиш ли така?
Ако се опасяваш, че може и да те предаде, отиди на 154. Ако смяташ, че веднага ще ти даде
картата, отиди на 149. Ако мислиш, че ще те подложи на някакво изпитание преди да ти даде
картата, отиди на 158.
—

145.
Идвам да ти предложа услугите си - отвърна Димар. - Черният император е наш общ враг, а
аз възнамерявам да го убия. И затова ми е нужна твоята помощ. Надявам се, че това е достатъчно
добра причина, за да смутя празненството ти.
В залата настана гробно мълчание. Пръв се окопити Логан. Той се засмя и хвърли весел поглед
към младежа:
— Ти сигурно се шегуваш? Аз съм приятел на Черния император и не бих го предал. Ако си
дошъл да заемеш мястото на дворцов шут, приет си. Шегата беше добра - точно толкова солена,
колкото трябва да бъде.
Как ще реагираш?
— ще обясниш, че не си човек, който обича да си прави безвкусни шеги - отиди на 152.
— ще изкажеш задоволство, че шегата ти е била приета от всички - отиди на 160.
—

146.
Добре, значи трябва да отида при Логан и да му поискам картата на двореца на Черния
император?
— Позна!
— Но той ще ме попита за какво ми е, нали? А поне за момента двамата с моя враг са в
примирие. Дали трябва да му призная за какво ми трябва тази карта?
— Ти как мислиш? - язвително попита Ким
А ти как мислиш?
— ще признаеш за какво искаш картата на двореца - отиди на 144.
— ще измислиш убедителна лъжа - отиди на 151.
—

147.
Логан отведе Димар в малка стая. където освен тях имаше и четирима въоръжени до зъби
стражи.
— Не мога да говоря пред тях - поклати глава воинът.
— Можеш и ще го направиш, по дяволите! - кипна кралят. - Те са ми предани като кучета.
Освен това са глухонеми. Разбират само десетина знаци, с които им давам заповедите си.
— Добре тогава - кимна Димар. - Дошъл съм да моля за помощ. Дал съм клетва да убия Черния
император и затова ми трябва карта на неговия дворец. Знам, че вие разполагате с такава, ваше
величество, а също така имате и желание да видите вашия съперник мъртъв.
— Говориш опасни думи - отбеляза замислено Логан. - Бих могъл да те осъдя на смърт заради
тях.
— Знам, но клетвата ме задължава да направя всичко, за да се добера до врага си.
— И какво те кара да мислиш, че ще ти помогна. Ако той те залови, ще ме предадеш и тогава
трябва да воювам с него.
— Така или иначе войната между вас е неизбежна. Сам знаете, че армиите му са по-могъщи от
вашите. Само смъртта му може да наклони везните във ваша полза.

Дръзки думи! Сега слушай: ще те подложа на изпитание, което да покаже дали си достоен за
помощта ми. Ако оцелееш след него, можем да се договорим.
— Ще ме подложите на някое леко изпитание?
— Напротив, на смъртна опасност! Ще пусна срещу теб пет добре обучени Вълци, които биха
разкъсали дори Шангри, ако мръсникът беше все още жив.
— Споменаването на Учителя за малко щеше да накара Димар да издаде вълнението си, но той
успя да запази каменно изражение и да издържи погледа на Логан. Веднага разбра, че кралят го е
изпитвал с това подхвърляне.
— Може би не съм толкова добър, колкото беше Шангри - отбеляза Димар. - За него все още се
носят легенди.
— В такъв случай ще умреш - равнодушно заключи Логан. - Загубата няма да е голяма.
Приемаш ли предложението ми?
Как ще реагираш?
— ще откажеш да изпълняваш безумните му прищевки и ще се опиташ да го убедиш,
че просто трябва да ти даде картата и да те остави да си свършиш работата - отиди
на 164.
— ще приемеш без излишни приказки - отиди на 161
— ще се опиташ още веднъж да го разубедиш - отиди на 156.
—

148.
Добре - предаде се Димар. - Къде мога да намеря този Логан?
— Много бързо се предаваш - смени тона Ким.
— Това пък какво е? Досега ме убеждаваше да го търся, а когато се съгласих, започваш да ми
се караш! Да не си обядвал нещо кисело?
— Не е правилно да се съгласяваш с мен, ако не знаеш защо те карам да вършиш нещо.
Пращам те при Логан, а той е същият като Черния император.
— Ами нали и аз това ти казвах!
— Да, но накрая се съгласи да отидеш при него без да знаеш защо.
Пиши си една черна точка заради това. че се съгласи с Ким без да знаеш защо. След
това отиди на 153.
—

149.
В никакъв случай! Само чакай Логан да узнае намеренията ми и ще видиш с какво
удоволствие ще ми предостави картата.
— Твърде наивна представа имаш за начина, по който стават предателствата, Димар - възрази
Ким. - Ако Логан ти помогне, а после се провалиш и Черният император те залови - това означава
незабавна война. Логан не би рискувал, ако не види в теб способности. Ето защо ще те подложи
на изпитание, за да установи дали си достоен за помощта му.
Можеш да си отбележиш една черна точка След това отиди на 155
—

150.
Арената беше тясна и продълговата. Димар определи на око размерите й като пет на
петнадесет крачки. Високи колкото два човешки ръста дървени колове ограждаха
пространството, където идеше да се разиграе кървавата драма.
Димар стоеше в дъното на арената и чакаше отварянето на срещуположната врата. Вълците
трябваше да изминат петнадесет крачки, за да го достигнат.
Логан и четиримата му телохранители стояха на издигната над нивото на арената площадка,
откъдето имаха отлична видимост към всяко ъгълче. Очите на краля блестяха в очакване на
зрелището. Явно Логан си падаше по безсмислените кръвопролития. Значи беше вярно, че той с
нищо не е по-добър от Черния император, а просто разполага с по- малка сила и затова
злодеянията му не са така много, както несъмнено би искал.
С какво оръжие ще се биеш срещу вълците?
— шурикени - отиди на 157.
— лък и стрели - отиди на 162.
— меч - отиди на 165.
151.

Мисля да го излъжа.
Много умно, няма що! Ясно е като бял ден за какво ти е карта на двореца на Черния
император. Ако излъжеш, само ще накараш Логан да се усъмни в умствените ти способности.
Може да реши, че се опитваш да го правиш на глупак и тогава няма да ти се размине мъчителната
смърт. След всичко казано досега, пак помисли какво ще му кажеш!
Вече няма място за колебание, но грешният отговор ти носи една черна точка.
Отбележи я, ако искаш. а после отиди на 144.
—
—

152.
— Май не знаеш кой стои пред теб - заяви Димар. - Уверявам те, че говоря съвсем сериозно.
Знам, че искаш смъртта на Черния император, а аз съм точно човекът, който е способен да
изпълни тази задача. Затова нека смъкнем маските и да говорим като истински мъже.
— Или си най-големият глупак, който някога се е разхождал под слънцето, или си луд за
връзване - отсече Логан. - И в двата случая дързостта ти трябва да бъде наказана. Убийте го! заповяда той на стражите. - Искам да видя как изтича кръвта му.
От всички страни към Димар се нахвърлиха въоръжени мъже, десетина остриета прободоха
едновременно беззащитното му тяло и го вдигнаха високо във въздуха. Тежки кървави капки
забарабаниха по мраморния под. На устните на Логан заигра мрачна усмивка.
Ужасна грешка! Беше намекнато, че Логан има добра шпионска мрежа сред свитата на
Черния император. Ясно е, че и врагът ти също има шпиони. Ето защо беше груба грешка да
говориш открито за намеренията си пред целия двор.
Тази грешка ти носи две черни точки. Тъй като си стигнал доста напред в играта, сега няма
да е нужно да се връщаш в началото, а само на епизод 159.
153.
Добре, ще ми обясниш ли защо трябва да търся Логан? Ако не го направиш, отивам право в
столицата.
— Много е просто - каза Ким. - Логан е враг на Черния император. Има голяма шпионска
мрежа в столицата и разполага с подробна карта на двореца на Черния император. Ако се
—

споразумееш с него, той ще ти я даде с надеждата да убиеш съперника му. Така той ще получи
голяма власт без да си мръдне пръста. Знаеш, че Черният император е единствената сила, която
крепи властта на Злото в нашата страна. Ако той умре, слугите му ще бъдат много слаби. И тогава
Логан ще настъпи с армиите си и ще спечели лесна победа.
Отиди на 146.
154.
— Наистина има опасност да ме предаде. Ето защо ме е страх да му разкрия истинските си
намерения.
— Напразни опасения, приятелю - възрази Ким.
— Логан не би те предал заради намеренията ти. Би го направил, само ако не е уверен, че
можеш да ги осъществиш. Ако Логан ти помогне, а после се провалиш и Черният император те
залови - това означава незабавна война. Логан не би рискувал, ако не види в теб способности. Ето
защо ще те подложи на изпитание, за да установи дали си достоен за помощта му.
Можеш да си отбележиш две черни точки заради напразните си. граничещи с
параноя опасения. След това отиди на 155.
155.
По пътя си до столицата на Логан Димар трябваше да се справи с не една и две опасности.
Веднъж го нападна банда разбойници, които бързо разбраха с какъв майстор си имат работа и
дори му предложиха да се присъедини към тях и да им бъде главатар. После помогна на хората
от едно малко село да се справят с побесняла мечка, която избиваше добитъка им, а в един
крайпътен хан воинът трябваше да усмири десетина развилнели се войници на Черния
император, които мислеха, че могат да правят каквото си искат. Накрая, след тези и много други
премеждия, Димар стигна до столицата на кралството на Логан.
Отиди на 159.
156.
— Щом съм тръгнал да убивам Черния император. - започна предпазливо Димар, - едва ли
трябва да се страхувам от някакви си вълци. Но какво ще стане, ако получа тежка рана при
битката с тях? Тогава ще трябва да изчакаме, докато зарасне. Освен това оставането ми в двора
ще предизвика много въпроси и не е изключено някой от шпионите на Черния.император да
предугади намеренията ни.
— Всичко, което ми каза, ме навежда на мисълта, че трябва да те убия, ако получиш сериозно
нараняване в битката с вълците - заключи Логан. - Това е последната ми дума. Ще имаш време да
се настроиш за битката, докато моите хора подготвят арената за това зрелище.
Отбележи си една черна точка и отиди на 150.
157.
Логан му беше дал правото да си избере оръжие и Димар бе предпочел шурикените. Тези
петнадесет крачки го накараха да пренебрегне меча. Опитен майстор би могъл да порази четири
или дори всичките пет вълка, преди те да стигнат до него.
Вратата се отвори рязко и Димар зърна зиналата паст на първия звяр. Без да губи време, той
хвърли шурикена към животното.

Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 13, отиди на 169. Ако е 12 или 13, отиди на 171. Ако е 10 или
11, отиди на 177. Ако е по-малък от 10, отиди на 167.
158.
— Логан никога не би ме предал само защото искам да убия най-големия му враг. Мисля, че ще
ме подложи на изпитание. Ако го издържа, ще е сигурен, че имам шанс да осъществя намеренията
си и тогава ще ми помогне. Ако се проваля, ще ме предаде на Черния император с надеждата това
да запази за известно време мира между тях и през това време армиите на Логан да се поизравнят
с тези на врага му.
— Прав си - съгласи се Ким. Отиди на 155.
159.
Стой! - заповяда му дрезгав мъжки глас и Димар замря на място - Остави оръжието!
— Без излишни движения Димар свали меча си и го остави на земята.
— Отстъпи две крачки назад! - продължи началникът на стражата.
— Дошъл съм тук, за да говоря с вашия крал - обясни Димар. - Ако дори един косъм падне от
главата ми или пък изчезне някое от оръжията ми, не ви завиждам
Това явно свърши работа. Малък ескорт го придружи до двореца, където го предадоха на
личните телохранители на Логан. Те го отведоха в залата, където кралят пируваше.
Логан изглеждаше като угоено прасе преди Коледа и само в малките му хитри очички човек
можеше да открие причината за неговата сила. Да, макар и тлъст и отпуснат физически, Логан
притежаваше силата да управлява своето кралство с твърда ръка и да държи в подчинение
васалите си.
Глашатаят съобщи за влизането на Димар и кралят изгледа студено неочаквания гост. Воинът
усети любопитните погледи на всички присъстващи върху себе си.
— Дано да имаш важна причина да ми се натрапваш, младежо, защото в противен случай
лично аз ще подпаля смъртната ти клада - изсумтя Логан. - Казвай защо си тук?
Какво ще отговориш?
— ще кажеш истината - отиди на 145.
— дискретно ще намекнеш, че можеш да му бъдеш полезен - отиди на 199.
—

160.
Радвам се, че шегата ми бе приета добре - отвърна Димар, - но идвам по важни търговски
дела, които бих искал да обсъдим насаме. Става въпрос за голямо богатство. Сега не мога да кажа
нещо повече пред всички тези хора.
— Разбирам - кимна замислено Логан. - Но трябва да знаеш, че не обичам да се шегуват с
приятелите ми. Ако чуя още една дума срещу моя събрат по величие, Черния император, ще те
обезглавя на момента.
— Съжалявам - каза Димар. - Аз също изпитвам топли чувства към този владетел и нито за миг
не съм искал да го обидя.
— Да видим тогава за какво богатство става дума - надигна се от мястото си Логан. - Последвай
ме!
Опасната шега ти носи една черна точка. Запиши я, ако искаш, а после отиди на 147.
—

161.
— Готов съм да приема всяко предложение, което ще ми даде картата на двореца на моя враг отвърна Димар. - С радост ще се поразкърша срещу тези вълци.
— Трябва да знаеш, че ако получиш сериозна рана в битката с тях, ще бъда принуден да те убия
- вметна равнодушно Логан. - Казвам ти го, за да си правиш сметката.
— Не вярвам да получа дори леко одраскване - самоуверено заяви Димар.
— Ще видим - повдигна рамене кралят. - Ще наредя на моите хора веднага да приготвят
арената. Готви се!
Отиди на 150.
162.
Логан му беше дал правото да си избере оръжие и Димар бе предпочел лъка и стрелите. Тези
петнадесет крачки го накараха да пренебрегне меча. Опитен майстор би могъл да порази четири
или дори всичките пет вълка, преди те да стигнат до него.
Вратата се отвори рязко и Димар зърна зиналата паст на първия звяр. Без да губи време, той
пусна първата стрела към животното.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 13, отиди на 180. Ако е 12 или 13, отиди на 174. Ако е 10 или
11, отиди на 170. Ако е по-малък от 10, отиди на 168.
163.
Браво! - разнесе се отгоре ръкопляскането на Логан. - Зрелището беше наистина добро,
младежо. Знаеш ли, може би ще ти се доверя, изглеждаш многообещаващ.
Димар сведе глава и скръцна със зъби. При други обстоятелтсва би наказал надменността на
краля, но сега се налагаше да почака. Все още не бе зърнал картата.
Очакваше, че Логан веднага ще го извика в покоите си, но се излъга. Две робини поеха
грижите за него, като му обясниха, че господарят им ще го приеме едва на другата сутрин. Тъй
като воинът беше изморен от битката с вълците, а също така и от дългия път, реши, че няма да е
излишно да се порадва за една нощ на гостоприемството на Логан.
Банята му се отрази изключително добре и той се почувства освежен. След това го отведоха на
обилна трапеза. Димар трябваше да признае, че при всичките си странствания никъде не се беше
радвал на такъв щедър и радушен прием. Разбира се, това не го изпълни с благодарност към
краля.
Стаята, в която го отведоха привечер, оправда надеждите му от гледна точка на удобствата.
Той се отпусна на леглото и притвори очи, опитвайки се да се наслади на момента.
Дочу стъпките, още преди вратата да се отвори и скочи на крака. Миг по-късно, когато видя
влизащото младо момиче, се почувства неловко от припряността си.
— Какво правиш? - попита той.
— Господарят нареди да прекарам нощта с теб - отвърна му простичко тя и добави: - Ще бъде
чест за мен да бъда с толкова велик воин.
Едва сега Димар разбра какво точно става.
— Не! - възпротиви се той. - Не можеш да останеш. Предай на господаря си, че му благодаря,
но нямам нужда от жена.
В погледа й прочете тревога.
— Какво ти става?
— Не ти ли харесвам? Приятелките ми казват, че съм много хубава.
—

0, да, харесваш ми, но... е, не съм свикнал така. Защо ме гледаш уплашено?
— Той ще ме убие, ако разбере, че не си ме харесал.
— Не че не съм те харесал, просто...
— Въпреки това той ще ме убие. Господарят не обича да слуша обяснения. Той само заповядва
и наказва.
— Добре - въздъхна тежко Димар. - Ела тук. Ще спиш на леглото.
После взе възглавница и завивка и ги отнесе в един от ъглите на стаята. Момичето го гледаше
с широко отворени очи.
— Защо правиш това? - попита го учудено то.
— Ами леглото?
— Ти ще спиш на леглото, а аз тук - отсече Димар. - А сега млъкни! Заповядвам ти! Само още
една дума и ще те изхвърля!
След това се обърна към стената и затвори очи. Отиди на 178.
—

164.
Но това е безумие! - извика Димар. - Никой не може да оцелее в битка срещу пет добре
обучени вълка. Ще бъде излишно проливане на кръв, а вие ще изпуснете шанса да видите своя
съперник мъртъв. И кой ще спечели от всичко това? Ще ви кажа кой - Черният император!
— Свърши ли? - осведоми се Логан с леден глас. - Отегчи ме, откъсна ме от хубавия пир и ми
загуби времето.
Той вдигна дясната си ръка и стражите веднага се нахвърлиха върху Димар. Миг по-късно
четири остриета го пронизаха едновременно.
Съжалявам, но на хора като Логан човек не може да поставя условия. Нито пък може да
променя убежденията им. Получаваш две черни точки за тази грешка.
Вече си твърде напреднал в играта, за да те връщам от самото начало. Продължи
играта от епизод 159.
—

165.
Разстоянието беше цели петнадесет крачки и затова Димар доста се колеба, преди да избере
меча. С шурикен или лък би могъл да порази двама, трима или дори четирима от зверовете
отдалече. Но при едно условие - точна стрелба.
Избра меча, защото арената беше тясна и вълците нямаше да могат да го атакуват
едновременно. В най-лошия случай щеше да се наложи да се отбранява срещу три от тях, но
много по-вероятно бе да са само два. Именно това съображение го накара да предпочете меча.
Отсрещната врата се отвори и първият вълк се появи на арената с кървясали очи. Беше едро
животно и Димар разбра, че битката няма да бъде лесна. Как ще посрещнеш вълка?
— с протегнат напред меч. за да го промушиш в гърдите - отиди на 175.
— със свити ръце и вдигнат над главата меч. готов за посичащ удар - отиди на 179.
166.

На сутринта го събуди мисълта на Ким.
— Отпочина ли си? - попита той.
— Да - отвърна кратко Димар. - Свеж съм като краставица! Днес ще се споразумеем с Логан.
— Знаеш ли какво те очаква в близко бъдеше?
— Разбира се, поне най-важното.
— Кажи ми!

Това изпит ли е?
— Не, обикновен въпрос, но много искам да чуя твоя отговор.
Имаш три варианта за отговор и те са изложени в епизодите 173, 184 и 190. Можеш
да прочетеш и трите, преди да избереш един от тях.
—

167.
Първите два шурикена попаднаха право в целта и два от вълците останаха да лежат на земята.
Другите три за миг се забавиха, прескачайки труповете на другарите си и това бе достатъчно на
Димар, за да рани тежко един от тях с нов точен изстрел. Още два шурикена отстраниха от
играта четвъртото животно.
Последният оцелял звяр се нахвърли срещу Димар. Вече нямаше време за шурикени. Димар
протегна ръце напред, за да предпази гърлото си от зъбите на звяра. По тях останаха кървави
следи. С два точни удара в главата на животното, воинът го зашемети за секунди. След това той
се метна върху него, стисна здраво гърлото му с две ръце и задържа хватката си, докато не се
увери, че животното се е задушило.
Раненият вълк заскимтя и се опита да се изправи на краката си. но раната беше отнела силите
му. Димар го довърши с един шурикен, после събра оръжията си и едва тогава погледна
триумфиращо към Логан.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 163.

168.
Първият вълк не успя да мине през вратата - стрелата на Димар го порази на място. Други два
звяра загинаха, едва преполовили половината разстояние, а четвърти се просна мъртъв в краката
на воина.
Петото животно създаде проблеми. Макар и да прояви светкавична реакция. Димар не успя да
избегне острите му зъби и те оставиха дълбоки следи върху лявото му рамо. След това уроците
на Шангри в битката с голи ръце помогнаха на младежа да довърши животното.
Намали енергията си с четири точки. След това отиди на 163.

169.
Първите два шурикена попаднаха право в целта и два от вълците останаха да лежат на земята.
Другите три за миг се забавиха, прескачайки труповете на другарите си и това бе достатъчно на
Димар, за да рани тежко един от тях с нов точен изстрел. Още два шурикена отстраниха от играта
четвъртото животно.
Последният оцелял звяр се нахвърли срещу Димар. Вече нямаше време за шурикени. Кракът на
воина описа красива дъга и блъсна вълка в зиналата паст. Димар се метна върху вълка, стисна
врата му с две ръце и задържа хватката си, докато не се увери. че животното се е задушило.
Раненият вълк заскимтя и се опита да се изправи на краката си. но раната беше отнела силите
му. Димар го довърши с един шурикен, после събра оръжията си и едва тогава погледна
триумфиращо към Логан.
Отиди на 163.

170.
Първият вълк не успя да мине през вратата - стрелата на Димар го порази на място. Други два
звяра загинаха, едва преминали половината разстояние, а четвърти се просна мъртъв в краката на
воина.
Петото животно създаде проблеми. Макар и да прояви светкавична реакция. Димар не успя да
избегне острите му зъби и те оставиха дълбоки следи върху лявото му рамо. След това уроците
на Шангри в битката с голи ръце помогнаха на младежа да довърши животното.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 163.
171.
Първите два шурикена попаднаха право в целта и два от вълците останаха да лежат на земята.
Другите три за миг се забавиха, прескачайки труповете на другарите си и това бе достатъчно на
Димар. за да рани тежко един от тях с нов точен изстрел. Още два шурикена отстраниха от
играта четвъртото животно.
Последният оцелял звяр се нахвърли срещу Димар. Вече нямаше време за шурикени, Димар
протегна ръце напред, за да предпази гърлото си от зъбите на звяра. По тях останаха кървави
следи. С два точни удара в главата на животното, воинът го зашемети за секунди. След това той
се метна върху него, стисна здраво гърлото му с две ръце и задържа хватката си, докато не се
увери, че животното се е задушило.
Раненият вълк заскимтя и се опита да се изправи на краката си, но раната беше отнела силите
му. Димар го довърши с един шурикен, после събра оръжията си и едва тогава погледна
триумфиращо към Логан.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 163.

172.
Димар потърси с мисълта си Ким и му разказа за преживелиците си. а после и за опасенията,
които го караха да будува.

Това момиче те е накарало да си загубиш мозъка! - упрекна го Ким. - Как можеш да
предположиш, че на Логан ще му хрумне да те убива по този начин? Ако искаше да го направи,
отдавна щеше да си мъртъв.
Димар прехапа устни. Разбира се. приятелят му беше напълно прав. След края на разговора той
се отпусна и заспа.
Неоправданият страх се наказва с една черна точка. Отбележи я и после отиди на
166.
—

173.
Ясно е какво трябва да очаквам от бъдещето. Ще взема картата и толкова. Вече ще имам
голям шанс да проникна в двореца на Черния император и да се добера до покоите му. А яростта
ми е толкова силна, че не знам как бих загубил, ако двамата се срещнем в двубой.
Ако този вариант ти харесва, отиди на 182. В противен случай се върни на 166.
—

174.
Първият вълк не успя да мине през вратата - стрелата на Димар го порази на място. Други два
звяра загинаха, едва преминали половината разстояние, а четвърти се просна мъртъв в краката
на воина.
Петото животно създаде проблеми. Макар и да прояви светкавична реакция, Димар не успя да
избегне острите му зъби и те оставиха следи върху лявото му рамо. След това уроците на
Шангри в битката с голи ръце помогнаха на младежа да довърши животното.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 163.
175.
Димар посрещна първия вълк с протегнат напред меч и звярът се наниза на острието.
Виж оценката си за атака. Ако е по-голяма от 5, отиди на 183. В противен
случай отиди на 189.
176.
Не искам да съм досаден, но ми е чудно кого смяташ да убиеш - продължи да разпитва Ким.
— Трябва ли да ти обяснявам елементарни неща - язвително отвърна Димар. - Ако ти отговоря,
може би ще станеш толкова досаден, че ще трябва да ти обяснявам с подробности какво ям всеки
ден на закуска.
— Бих искал да знам кого мислиш да убиеш - настоя Ким.
Отбележи си 1 черна точка.
Наистина кого смяташ да убиеш?
— Логан - отиди на 195.
— Черния император - отиди на 187.
—

177.
Първите два шурикена попаднаха право в целта и два от вълците останаха да лежат на земята.
Другите три за миг се забавиха, прескачайки труповете на другарите си и това бе достатъчно на
Димар, за да рани тежко един от тях с нов точен изстрел. Още два шурикена отстраниха от
играта четвъртото животно

Последният оцелял звяр се нахвърли срещу Димар Вече нямаше време за шурикени. Димар
протегна ръце напред, за да предпази гърлото си от зъбите на звяра. По тях останаха кървави
следи. С два точни удара в главата на животното, воинът го зашемети за секунди. След това той
се метна върху него, стисна здраво гърлото му с две ръце и задържа хватката си, докато не се
увери, че животното се е задушило.
Раненият вълк заскимтя и се опита да се изправи на краката си, но раната беше отнела силите
му. Димар го довърши с един шурикен, после събра оръжията си и едва тогава погледна
триумфиращо към Логан.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 163.
178.
Измина дълго време, а той все още не можеше да заспи. Една от причините беше красивото
момиче, което лежеше само на няколко крачки от него. Но това не беше основната причина за
безсънието му.
Логан се беше показал щедър домакин и тъкмо това бе накарало Димар да се усъмни дали
кралят не иска да приспи бдителността му. Ами ако посреднощ в стаята му изненадващо
нахълтаха убийци?
Разкъсван от съмнения, Димар се чудеше как да постъпи.
Ако решиш да будуваш. за да си сигурен, че няма да бъдеш изненадан през
нощта, отиди на 172. В случай че решиш да поемеш риска и да заспиш, отиди на 181.
179.
Димар изчака първия си противник да скочи към него и го обезглави с мощен удар
Виж оиенката си за атака. Ако е по-голяма от 5, отиди на 185 В противен
случай отиди на 192.
180.
Два от вълците изобщо не успяха да минат през вратата - стрелите на Димар ги поразиха на
място. Трети загина едва преминали половината разстояние, а четвърти се просна мъртъв в
краката на воина.
Петото животно създаде проблеми. Макар и да прояви светкавична реакция, Димар не успя да
избегне острите му зъби и те оставиха следи върху лявото му рамо. След това уроците на Шангри
в битката с голи ръце помогнаха на младежа да довърши животното.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 163.
181.
Димар потърси с мисълта си Ким й му разказа за преживелиците си. После изложи и
съмненията си.
— Знам, че Логан можеше да ме убие хиляди пъти през този ден и затова мисля, че не трябва
да се страхувам от нищо, докато съм под неговия покрив. Но искам да чуя и твоето мнение.
— Прав си - произнесе се Ким. - А сега заспивай.
Димар нямаше причини да не послуша приятеля си.
Отиди на 166.

182.
— Ти пропусна нещо много важно - укори го Ким - Предстои ти и едно убийство!
— Разбира се, че ми предстои убийство - кипна Димар и добави язвително: - Предстои ми и
закуска, но също я пропуснах.
— Бих искал да знам кого мислиш да убиеш - настоя Ким
Отбележи си 1 черна точка.
Наистина кого смяташ да убиеш?
— Логан - отиди на 195.
— Черния император - отиди на 187.
183.
Без да губи време, Димар изтръгна меча си от трупа на животното и го заби в следващия
нападател. В това време го атакуваха други два вълка.
Виж оценката си за защита Ако е по-голяма от 5 отиди на 186. В противен
случай отиди на 188.

184.
— Ясно е какво трябва да очаквам от бъдещето. Ще взема картата Тогава ще имам голям шанс
да проникна в двореца на Черния император и да се добера до поКоите му А яростта ми е толкова
силна, че не знам как бих загубил, ако двамата се срещнем 6 двубой. И. разбира се. предстои ми
убийство.
Ако този вариант ти харесва, отиди на 176. В противен случай се върни на 166.
185.
Виж оценката си за защита. Ако е по-голяма от 5, отиди на 198. В противен случай отиди на
191.
186.
Димар съобрази, че е невъзможно да освободи меча си толкова бързо от тялото на своята втора
жертва, за да посрещне с него атаките на връхлитащите го зверове. Затова се хвърли встрани и се
отърва с няколко драскотини от вълчи лапи.
Мечът отново беше свободен, когато воинът се изправи на крака. С ловък удар посече
следващия нападател. после още един и численото предимство на животните бе заличено.
Последният вълк приклекна и оголи заплашително зъби. След това се хвърли напред.
Гърдите му посрещнаха меча на воина. Намали енергията си с една точка. След това отиди
на 163.
187.
Може би ще бъдеш така добър да си спомниш, че напуснах крепостта с желанието да
отмъстя на Черния император. Ето защо смятам, че ми предстои да убия този изверг и да изпълня
клетвата, дадена пред кладата на приятелите ми. Сега доволен ли си?
—

Съвсем не - отвърна разочарован Ким - Днес ще вземеш картата от Логан, а после ще се
наложи да го убиеш, защото той ще бъде също толкова опасен за нашата кауза, както и Черният
император.
Димар веднага разбра, че приятелят му е прав - Логан щеше да стане много опасен след смъртта
на Черния император, затова трябваше да бъде убит. След смъртта му неговото кралство щеше да
отслабне неимоверно А убийството трябваше да стане тъкмо днес, защото друг по-сгоден случай
нямаше да му се предостави.
Пропусна важен елемент от плана за победа на доброто, така че получаваш една
черна точка. Отбележи я и после отиди на 200.
—

188.
Димар съобрази, че е невъзможно да освободи меча си толкова бързо от тялото на своята втора
жертва, за да посрещне с него атаките на връхлитащите го зверове. Затова се хвърли встрани.
Върху рамото му останаха дълбоки драскотини от вълчи лапи.
Мечът отново беше свободен, когато воинът се изправи на крака. С ловък удар посече
следващия нападател, после още един и численото предимство на животните бе заличено.
Последният вълк приклекна и оголи заплашително зъби. След това се хвърли напред.
Гърдите му посрещнаха меча на воина
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 163.
189.
Без да губи време, Димар изтръгна меча си от трупа на животното и го заби в следващия
нападател. В това време го атакуваха други два вълка.
Виж оценката си за защита. Ако е по-голяма от 5, отиди на 193. В противен
случай отиди на 201.
190.
— Никак няма да ми е леко. Трябва да взема картата на двореца на Черния император. После
трябва да извърша едно убийство, а накрая ще падне голямо бягане. Май не се сещам за нещо
друго, което да те интересува.
Ако този вариант ти харесва, отиди на 196. В противен случай се върни на 166.
191.
Мечът свистеше във въздуха по-бърз от мълния. На Логан му се стори, че не бе изминал дори
един миг, когато още два от неговите зверове паднаха посечени. Точно в този миг той осъзна, че
воинът на арената е точно човекът, който му трябва, за да се справи с Черния император.
В това време u последните два вълка намериха смъртта си от меча на Димар. Все пак единият
от тях бе успял да разрани с лапа рамото му в предсмъртния си скок.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 163.
192.
Виж оценката си за защита Ако е по-голяма от 5, отиди на 197. В противен случай отиди на
194.

193.
Димар съобрази, че е невъзможно да освободи меча си толкова бързо от тялото на своята втора
жертва, за да посрещне с него атаките на връхлитащите го зверове. Затова се хвърли встрани
Върху рамото му останаха дълбоки драскотини от вълчи лапи.
Мечът отново беше свободен, когато воинът се изправи на крака. С ловък удар посече
следващия нападател, после още един и численото предимство на животните бе заличено.
Последният вълк приклекна и оголи заплашително зъби. След това се хвърли напред.
Гърдите му посрещнаха меча на воина.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 163.
194.
Вторият удар не беше така ловък и вълкът успя да одраска рамото му с една от предните си
лапи. Болката беше неочаквано силна и Димар за миг изгуби концентрация. Това бе достатъчно,
за да получи още един белег, този път от зъбите на един от връхлитащите вълци.
Тази втора рана го накара да се стегне и с няколко бързи удара той покри арената с трупове.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 163.
195.
Ким, приятелю, мисля, че ме подценяваш - каза Димар - Много добре знам, че трябва да
убия Логан. Ако го остабя жив, той ще стане много опасен след смъртта на Черния император.
Ето защо той трябва да умре. А никога няма да ми падне по-сгоден случай да свърша тази работа
от днес. Доволен ли си сега?
Ако Димар можеше да види приятеля си в този момент, щеше да забележи доволната усмивка
по лицето му. Ким се гордееше с човека, когото беше обучавал в продължение на цяла година.
Отиди на 200.
—

196.
Извинявай, че се усъмних в теб - каза Ким.
— Няма нищо. Мислел си, че може да не се сетя за убийството на Логан, нали? Беше лесно да
стигна до извода, че той трябва да умре. Ако го оставя жив, той ще стане много опасен след
смъртта на Черния император. А никога няма да ми падне по-сгоден случай от днешния да го
убия. Доволен ли си сега?
Ако Димар можеше да види приятеля си в този момент, щеше да забележи доволната
усмивка по лицето му. Ким се гордееше с човека, когото беше обучавал в продължение на цяла
година. Отиди на 200.
—

197.
Вторият удар не беше така ловък и вълкът успя да одраска рамото му с една от предните си
лапи. Болката беше неочаквано силна и Димар за миг изгуби концентрация. Това бе достатъчно,
за да получи още един белег, този път от зъбите на един от връхлитащите вълци.
Тази втора рана го накара да се стегне и с няколко бързи удара той покри арената с трупове.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 163.
198.

Мечът свистеше във въздуха по-бърз от мълния. На Логан му се стори, че не бе изминал дори
един миг, когато още два от неговите зверове паднаха посечени. Точно в този миг той осъзна, че
воинът на арената е човекът, който му трябва, за да се справи с Черния император.
В това време и последните два вълка намериха смъртта си от меча на Димар.
Отиди на 163.
199.
— Бих искал още сега да разсея всякакви подозрения, ваше величество, но, уви, естеството на
моята мисия не ми позволява да разкрия пред всички намиращи се в тази зала причините за
посещението си - отвърна Димар. - Мога само да спомена, че става дума за голямо богатство.
— Уверявам те. че лично ще пришпоря конете, които ще те разчекнат, ако ме заблуждаваш.
— Сигурен съм. че ще останете очарован от предложението ми. ваше величество.
— Да видим тогава за какво богатство става дума - надигна се от мястото си Логан. Последвай ме!
Отиди на 147.
200.
Най-лесно беше да реши. че трябва да убие Логан. По-трудно беше да го убеди, че иска да
види оръжията си в стаята.
— Ще си ги получиш на излизане от столицата ми - каза кралят, но този път Димар не беше
настроен да прави компромиси. В началото Логан не изпитваше уважение към него. След
успешно издържаното изпитание, обаче, положението се беше променило.
— Не искам да ги имам в себе си, а просто да са оставени в някой ъгъл на стаята - бе настоял
Димар. - Трябва да изляза от покоите ви въоръжен, както подобава на истински мъж. Това е
важно за достойнството ми.
Логан се замисли.
— Не вярвам да се страхувате от мен, ваше величество. Та нали сме на една страна!
— Добре - кимна накрая Логан.
Кралят се надяваше на четиримата си телохранители. Димар знаеше, че може да се справи с
тях.
Логан извади навито на руло парче хартия от ръкава си и го подаде на младежа. Димар го
разгъна и внимателно го огледа.
Без съмнение това беше подробна карта на двореца на Черния император. Коридори, врати.
охрана - всичко беше отбелязано най-старателно.
— Как ти се струва? - попита го Логан. - Ще се справиш ли?
— Детска игра - отвърна самоуверено Димар. - Искаш ли да ти кажа как ще го направя?
— Толкова бързо ли намери начин?
— Аз съм по бързите решения. Виж!
И преди някой да успее да реагира. Димар се изправи и с два бързи крачни удара порази найблизките стражи. След това се претърколи към третия и с мощна серия юмручни удари в гръдния
кош го направи небоеспособен. Грабна копието му и го извъртя така. че острието му се заби в
гърдите на четвъртия човек от глухонямата охрана на краля.
С два скока Димар се озова при оръжията си и грабна меча. С него довърши последните двама
боеспособни стражи.

Видя ли колко съм добър? - обърна се той към Логан с ехидна усмивка. - Благодаря за
картата и... не го приемай много навътре, но сега ще трябва да те убия.
— Милост!
— Не се хаби! - процеди през зъби Димар и заби меча си в гърдите му.
— Ослуша се. Отвън не долитаха необичайни шумове, значи никой не знаеше какво точно се е
случило. Димар спокойно сложи пояса си, препаса меча и бавно излезе от покоите на Логан.
— Стой! - извикаха в един глас двамата стражи, които дежуряха пред вратата.
— Тихо! - сложи пръст на устните си младежът. - Кралят ви иска да си почине.
Последваха два бързи замаха с меча и стражите паднаха мъртви.
Димар хукна по коридора, премина тичешком през голямата зала, където за пръв път бе зърнал
Логан и изкрещя с всички сили:
— Предателство! Кралят е мъртъв!
Настана невъобразима суматоха Хората тичаха, пищяха, блъскаха се и припадаха в
желанието си да преодолеят шока от новината. Малцината, които пожелаха да спрат Димар
бяха покосени от меча му, но в настъпилото объркваме никой не обърна внимание на
действията на воина и той успя да се измъкне от двореца
— Какво става? Каква е тази врява? - попита го един търговец, когато той излезе на площада
пред замъка.
— Кралят е мъртъв! - съобщи му Димар и бодро закрачи към изхода от столицата.
Вестта се разнесе със скоростта на мълния и скоро целият град беше обхванат от противоречиви чувства Някои се радваха на смъртта на тирана, други не можеха да повярват, а трети се
чудеха какво ли ще се стовари на главите им оттук нататък.
И докато всеки се занимаваше с проблемите си, Димар напусна града и пое към двореца на
Черния император. Истинската част от отмъщението му започваше!
Отиди на 202.
—

201.
Димар съобрази, че е невъзможно да освободи меча си толкова бързо от тялото на своята
втора жертва, за да посрещне с него атаките на връхлитащите го зверове. Затова се хвърли
встрани. Върху рамото му останаха дълбоки драскотини от вълчи лапи.
Мечът отново беше свободен, когато воинът се изправи на крака. С ловък удар посече
следващия нападател, после още един и численото предимство на животните бе заличено.
Последният вълк приклекна и оголи заплашително зъби. След това се хвърли напред.
Гърдите му посрещнаха меча на воина.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 163.
202.
Димар се зае да разгледа внимателно картата на двореца, която беше взел от Логан. Можеше
само да се възхищава от шпионската мрежа на вече мъртвия крал. Разположението на охраната,
броят на стражите във всяка група, коридорите, стаите и вратите - всичко това беше прилежно
отбелязано върху картата. С нейна помощ воинът можеше да състави добър план за нахлуване
в двореца. Неизвестността започваше от предверието на императорските покои, но за Димар
беше по-важно да се добере до въпросното място.
Време е да получиш някои обяснения за картата и правилата за придвижване по нея. На
първо място трябва да прочетеш внимателно легендата и да си изясниш значението на
отделните знаци.

Основното правило на придвижването в двореца е, че не можеш да се върнеш назад. Веднъж
поел по един път, трябва да вървиш само напред по коридора. Избор имаш само когато
стигнеш до някоя стая или до разклонение.
В стаите, номерирани с римски числа, ще намериш някои полезни предмети, които ще ти
помогнат в двубоя срещу Черния император. Естествено, ти няма да можеш да влезеш във
всичките шест стаи, а най-много в три от тях. Вратите на стаите не са заключени.
Една от важните ти задачи е да избереш пътя, по който да стигнеш до предверието на
императорските покои, означени на картата с числото VII. От решението ти ще зависи до
голяма степен успехът на мисията.
Всеки път, когато избереш да се биеш с шурикени или ками, ще губиш част от тях, защото в
бързината няма да имаш време да ги събираш след победата. Ето защо разумно преценявай
кога си заслужава да използваш тези оръжия и кога е разумно да се доверяваш на меча, който
няма да се изхаби и след стотици схватки.

ВНИМАНИЕ! Няма да срещнеш специални указания по-нататък в текста, но
има три случая, в които трябва да спреш играта, защото героят ти е мъртъв:
1)
Докато си проправяш път напред, често ще влизаш в битки и може би ще губиш точки
енергия. Ако енергията ти стане по-малко от една точка, ти си мъртъв и играта приключва!
2)
Ако не откриеш специален ключ в някоя от стаите, ще трябва да изхабяваш по един
шурикен за отварянето на всяка от вратите, които препречват коридорите Умираш, ако стигнеш
до такава врата и нямаш ключ или шурикен, с който да я отвориш!
3)
Ако след някоя битка получиш указание, че си изхабил повече шурикени, отколкото
имаш в онзи момент Например, ако преди поредната битка вече си изхабил осем шурикена, а след
нея получаваш указание да задраскаш още три. Не можеш да имаш повече от десет шурикена,
значи не разполагаш с три от тези оръжия, за да спечелиш битката. Следователно ти губиш
битката и умираш!
Колко пъти можеш да използваш услугите на нин- джите?
— един път - отиди на 205.
— два пъти - отиди на 207.
— три пъти - отиди на 209.

203.
Петима стражи, въоръжени с мечове, охраняваха входа на двореца.
С какво оръжие ще атакуваш?
— шурикени - отиди на 212.
— меч - отиди на 216.
204.
Озова се в средата на дълъг коридор, който продължаваше наляво и надясно Опита се да си
припомни картата, за да избере в коя посока да поеме.
Винаги можеш да погледнеш картата на епизод 202. Накъде ще тръгнеш?
— надясно - отиди на 221.
— наляво - отиди на 279.
205.
В целия дворец има четиринадесет групи стражи и всяка от тях е номерирана с число от 1 до
14. По твоя молба нинджите ще унищожат една от тези групи. Има само едно изключение - те
не могат да се промъкнат в предверието към императорските покои, така че ти сам ще трябва
да се справиш с група 14.
В зависимост от това коя група искаш да бъде унищожена, запиши една от
изброените кодови думи:
— група 1 – „едно”.
— група 2 - „две”.
— група 3 - „три”.
— група 4 - „четири”.
— група 5 - „пет”.
— група 6 - „шест”.
— група 7 - „седем”.
— група 8 - „осем”.

— група

9 - „девет”.
— група 10 - „десет”.
— група 11 - „единайсет”.
— група 12 - „дванайсет”.
— група 13 - „тринайсет”.
Имаш право да запишеш само една кодова дума. След като го направиш, отиди на 211.
206.
Пет трупа лежаха в различни пози пред входа на двореца Димар отправи гореща
благодарност към нинджите, които бяха отстранили тази пречка от пътя му.
Воинът бутна леко вратата и тя се отвори. Без да губи време, той се вмъкна в двореца.
Отиди на 204.
207.
В целия дворец има четиринадесет групи стражи и всяка от тях е номерирана с число от 1 до
14. По твоя молба нинджите ше унищожат две от тези групи. Има само едно изключение - те не
могат да се промъкнат в предверието към императорските покои, така че ти сам ще трябва да се
справиш с група 14.
В зависимост от това кои две групи искаш да бъдат унищожени, запиши две от
изброените кодови думи:
— група 1 - „едно”.
— група 2 – „две
— група 3 - „три”.
— група 4 - „четири”.
— група 5 - „пет“
— група 6 - „шест”.
— група 7 - „седем”.
— група 8 - „осем”.
— група 9 - „девет”.
— група 10 - „десет”.
— група 11 - „ единайсет”.
— група 12 - „дванайсет”.
— група 13 - „тринайсет”.
Имаш право да запишеш само две кодови думи. След като го направиш, отиди на 211.
208.
Димар предпочете шурикените. Няколко точни хвърляния и стражите лежаха мъртви.
Воинът дочу шум зад гърба си. Някакъв мъж крещеше колкото сила има и сочеше към него.
Сега трябваше да бърза към императорските покои, защото преследвачите му щяха скоро да
тръгнат след него.
Той бутна леко вратата и за негова радост се оказа, че тя не е заключена. Без да губи време,
Димар се вмъкна в двореца.
Задраскай пет от шурикените си - те са безвъзвратно изгубени. След това отиди на
204.

209.
В целия дворец има четиринадесет групи стражи и всяка от тях е номерирана с число от 1 до
14. По твоя молба нинджите ще унищожат три от тези групи. Има само едно изключение - те не
могат да се промъкнат в предверието към императорските покои, така че ти сам ще трябва да се
справиш с група 14.
В зависимост от това кои три групи искаш да бъдат унищожени, запиши три от
изброените кодови думи:
— група 1 - „едно”.
— група 2 - „две”.
— група 3 - „три”.
— група 4 - „четири”.
— група 5 - „пет”.
— група 6 - „шест”.
— група 7 - „седем”.
— група 8 - „осем”.
— група 9 - „девет”.
— група 10 - „десет”.
— група 11 - „единайсет
— група 12 - „дванайсет”.
— група 13 - „тринайсет”.
Имаш право да запишеш само три кодови думи. След като го направиш, отиди на 211.
210.
Схватката беше кратка. Скоро пазачите лежаха мъртви. Но и Димар получи нараняване.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 204.
211.
Димар се присъедини към един търговски керван и лесно успя да се промъкне в столицата.
Беше детска игра да открие двореца на Черния император. Воинът изчака залеза на слънцето и се
промъкна към парадния вход.
Ако имаш кодова дума „едно”, отиди на 206. В противен случай отиди на 203.
212.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако резултатът
е по-голям от 12, отиди на 208. Ако е 11 или 12, отиди на 215. Ако е по-малък от 11, отиди на
218.
213.
Двама от стражите паднаха мъртви, преди другите да окажат съпротива.
Ако оценката ти за зашита е по-голяма от 5, отиди на 220. В противен случай отиди на 217.
214.
Схватката беше кратка. Скоро пазачите лежаха мъртви. Но и Димар получи нараняване.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 204.

215.
Димар предпочете шурикените. Няколко точни хвърляния и стражите лежаха мъртви. Воинът
дочу шум зад гърба си. Някакъв мъж крещеше колкото сила има и сочеше към него. Сега
трябваше да бърза към императорските покои, защото преследвачите му щяха скоро да тръгнат
след него.
Той бутна леко вратата и за негова радост се оказа, че тя не е заключена. Без да губи време. Димар се вмъкна в двореца.
Задраскай шест от шурикените си - те са безвъзвратно изгубени. След това отиди на 204.
216.
Използвайки прикритието на падащия мрак, Димар се промъкна на няколко крачки от пазачите
и едва тогава атакува открито.
Ако оценката ти за атака е по-голяма от 5, отиди на 219. В противен случай отиди на 213.
217.
Схватката беше кратка. Скоро пазачите лежаха мъртви. Но и Димар получи нараняване.
Намали енергията си с четири точки. След това отиди на 204.
218.
Димар предпочете шурикените. Няколко точни хвърляния и стражите лежаха мъртви. Воинът
дочу шум зад гърба си. Някакъв мъж крещеше колкото сила има и сочеше към него. Бяха го
разкрили! Това не разтревожи особено Димар, защото все някога трябваше да се случи. Само че
сега трябваше да бърза към императорските покои, защото преследвачите му щяха скоро да
тръгнат след него.
Той бутна леко вратата и за негова радост се оказа, че тя не е заключена. Без да губи време, Димар се вмъкна в двореца.
Задраскай седем от шурикените си - те са безвъзвратно изгубени. След това отиди на 204.
219.
Трима от стражите паднаха мъртви, преди другите да окажат съпротива.
Ако оценката ти за зашита е по-голяма от 5, отиди на 210. В противен случай отиди на 214.
220.
Схватката беше кратка. Скоро пазачите лежаха мъртви. Но и Димар получи нараняване.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 204.
221.
След двайсетина крачки коридорът зави наляво, но точно в ъгъла Димар откри вратата на една
от стаите, отбелязани на картата.
Ако решиш да влезеш в стаята, отиди на 229. Ако продължиш веднага по коридора, отиди на
225.

222.
Зад една от извивките на коридора Димар изненада петима мечоносци. Той бе предупреден за
съществуването им от картата и веднага атакува.
В тази схватка нямаш право да избираш оръжието - ще се биеш с меч. Ако оценката ти за
атака е по-голяма от 5, отиди на 232. В противен случай отиди на 240.
223.
След не повече от минута пътят напред беше свободен, но и Димар получи спомен от мечовете
на стражите.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 244
224.
Веднага след вратата коридорът зави и в дъното му, на десетина крачки разстояние от Димар,
стояха двама стражи, въоръжени с лъкове. Воинът ги забеляза пръв, затова имаше предимството
да атакува.
Какво оръжие ще избереш?
— ками - отиди на 231.
— меч - отиди на 242.
— шурикени - отиди на 261.
225.
Димар не знаеше на каква опасност може да се изложи, влизайки в стаята, затова предпочете да
продължи по коридора.
Отиди на 233.
226.
След не повече от минута пътят напред беше свободен, но и Димар получи спомен от мечовете
на стражите.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 244.
227.
След не повече от минута пътят напред беше свободен, но и Димар получи спомен от мечовете
на стражите.
Намали енергията си с четири точки. След това отиди на 244.
228.
Димар се помъчи да избегне стрелите в движение. Отби едната от тях с меча си, но другата одраска лявото му рамо и откъсна малко парче месо. Въпреки болката, той се добра до стрелците и
ги посече. После се върна малко назад по коридора.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 245.
229.
В стаята Димар откри верижка с амулет, който излъчваше мека светлина. Воинът го сложи на
врата си. Скри го под връхната си дреха, защото не искаше да го изгуби в някоя схватка. След
това излезе от стаята и продължи по коридора.

Повиши енергията си с две точки. След това отиди на 233.

230.
С точни хвърляния Димар изпрати душите на двамата стражи в отвъдния свят и продължи по
коридора.
Задраскай два шурикена и след това отиди на 245.
231.
Димар хвърли двете ками едновременно и те защитиха славата си на отлични оръжия. Пътят
напред беше свободен.
Задраскай две ками и след това отиди на 245
232.
Миг след началото на битката трима от стражите вече бяха мъртви.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 226. В противен случай отиди на 239.
233.
Ако си записал кодова дума „пет”, отиди на 234. В противен случай отиди на 222.
234.
Зад една от извивките на коридора Димар откри труповете на петима мечоносци. Мислено
благодари на нинджите за добре свършената работа.
Отиди на 244.

235.
В дъното на коридора Димар видя труповете на двама мъже. Лъкове и стрели се търкаляха в
безпорядък около тях. Воинът благодари мислено на нинджите, които бяха отстранили тази
пречка от пътя му.
Отиди на 245.
236.
С точни хвърляния Димар изпрати душите на двамата стражи в отвъдния свят и продължи по
коридора.
Задраскай три шурикена и след това отиди на 245.
237.
Димар се помъчи да избегне стрелите в движение. Отби едната от тях с меча си, но другата
одраска лявото му рамо и откъсна малко парче месо. Въпреки болката, той се добра до стрелците
и ги посече. После се върна малко назад по коридора.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 245.
238.
Вратата забави Димар за не повече от секунда - толкова ловко боравеше той с шурикена.
Задраскай един шурикен. Ако имаш кодова дума „осем”, отиди на 253. В противен случай отиди
на 243.
239.
След не повече от минута пътят напред беше свободен, но и Димар получи спомен от мечовете
на стражите.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 244.
240.
Миг след началото на битката двама от стражите вече бяха мъртви.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 223. В противен случай отиди на 227.
241.
С точни хвърляния Димар изпрати душите на двамата стражи в отвъдния свят и продължи по
коридора.
Задраскай четири шурикена и след това отиди на 245.
242.
Димар се затича към стражите с меч в ръка, но те го забелязаха и две стрели полетяха към него.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 228. В противен случай отиди на 237.
243.
След няколко крачки коридорът завиваше надясно и точно зад завоя Димар налетя на двама
стражи, въоръжени с мечове. Тъй като знаеше за тях от картата, той не беше изненадан и веднага
атакува.
Ако оценката ти за атака е по-голяма от 5, отиди на 252. В противен случай отиди на 257.

244.
Димар се изправи пред заключена врата Трябваха му няколко секунди, за да се справи с
ключалката й и да продължи напред.
Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодова дума „десет”, отиди на 235 В противен случай отиди на 224.
245.
Димар откри заключена врата от лявата страна на коридора. Опита се да си припомни картата,
за да реши как да постъпи.
Ако решиш да отключиш вратата с шурикен и да тръгнеш по коридора след нея, отиди на
238. Ако подминеш вратата и продължиш направо по коридора, отиди на 249.
246.
В дъното на коридора Димар съзря група от петима стрелци.
С какво ще атакуваш?
— меч - отиди на 255.
— шурикени - отиди на 258.
247.
Задраскай осем шурикена и намали енергията си с две точки. След това отиди на 256.
248.
Една от стрелите го одраска по рамото и това беше единствената рана, която Димар получи в
тази битка. Тя беше кратка и завърши с негова победа.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 256.
249.
Реши да продължи напред. След няколко завоя се натъкна на заключена врата, но ловкостта му
в използването на шурикен вместо шперц му помогна да я отвори.
Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодова дума „единайсет“ отиди на 275. В противен случай отиди на 271.
250.
Не успя да се отърве невредим от тази схватка. Една от стрелите се заби в бедрото на десния
му крак, а друга го одраска по лицето и за малко не отнесе ухото му. Все пак в края той беше
победител.
Намали енергията си с четири точки. След това отиди на 264.
251.
Задраскай шест шурикена и намали енергията си с една точка. След това отиди на 256
252.
Мъжете нямаха време да реагират. Мечът на Димар изсвистя по-бърз от светкавица и миг покъсно пътят напред беше чист... Отиди на 262.

253.
След няколко крачки коридорът завиваше надясно. Там. пред поредната заключена врата.
Димар откри труповете на двама стражи, въоръжени с мечове. Отиди на 262.
254.
В дъното на коридора Димар видя труповете на петима мъже. въоръжени с лъкове и стрели.
Воинът благодари мислено на нинджите, които бяха разчистили пътя му. Отиди на 256.
255.
Въпреки голямото разстояние. Димар избра меча. Стражите го забелязаха малко късно, но
двама от тях успяха да стрелят по него.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им шанс. Ако резултатът е поголям от 15, отиди на 263. Ако е 14 или 15, отиди на 248. Ако е по-малък от 14, отиди на 259.
256.
Димар откри врата към стая и без колебание влезе вътре. Смелостта му бе щедро възнаградена
с ключ, който можеше да отваря всички врати в двореца.
Отсега нататък няма да задраскваш шурикени. когато отключваш заключени врати. Просто
пренебрегвай този тип указания, когато ги срещнеш.
Отиди на 260.
257.
Мъжете нямаха време да реагират. Мечът на Димар изсвистя пo-бърз от светкавица и миг покъсно пътят напред беше чист.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 262.
258.
Немислимо беше да ги атакува с меч, защото разстоянието беше голямо и те щяха да стрелят
по него. А едва ли щеше да оцелее след залп от пет лъка. Затова Димар предпочете шурикените.
Първите два изсвистяха едновременно и поразиха целите си. Едва тогава стражите забелязаха
неканения гостенин. Две от стрелите им го одраскаха, но в края на битката воинът бе победител.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс Ако резултатът е
по-голям от 12, отиди на 251 В противен случай отиди на 247.
259.
Една от стрелите го одраска по рамото и отнесе малко парче месо, но това беше единствената
рана, която Димар получи в тази битка. Тя беше кратка и завърши с негова победа.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 256.
260.
Димар отключи последната врата, която го отделяше от предверието. Между ученика на
Шангри и покоите на императора сега стояха само няколко стражи.
Задраскай един шурикен.
Отиди на 341.

261.
Умножи оценката за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако резултатът е
по-голям от 12, отиди на 230. Ако е 11 или 12, отиди на 236. Ако е по-малък от 11, отиди на 241.
262.
Свикнал да отваря заключените врати в двореца, Димар бързо се справи с поредната от тях.
Задраскай един шурикен
Ако имаш кодова дума „девет”, отиди на 254. В противен случай отиди на 246.
263.
Една от стрелите го одраска леко по рамото и това беше единствената рана. която Димар
получи в тази битка. Тя беше кратка и завърши с негова победа.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 256.
264.
Вдясно от мъртвите стражи Димар откри врата на стая и за миг се поколеба дали да влезе
вътре.
Ако решиш да влезеш, отиди на 274. В противен случай отиди на 268.
265.
След един остър завой пред Димар се изпречи поредната заключена врата. Но тя бързо бе
отворена.
Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодова дума „тринайсет“, отиди на 269. В противен случай отиди на 270.

266.
Димар отби първата им атака, но не можа да се справи с втората и получи недълбока рана на
бедрото. После ги принуди да преминат в защита с няколко бързи удара и ги посече.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 278.
267.
Не успя да се отърве невредим от тази схватка. Една от стрелите се заби в бедрото на десния
му крак, а друга го одраска по лицето и за малко не отнесе ухото му. Все пак в края той беше
победител.
Намали енергията си с две точки и отиди на 264.
268.
В крайна сметка се отказа. Беше прекалено близо до императора, за да рискува да се отклонява
от истинската си цел и да се бави.
Отиди на 265.
269.
След още един остър завой Димар се натъкна на мъртвите тела на трима мъже. въоръжени с
мечове. Той мислено се поздрави за мъдрото решение да предостави отстраняването на тази
пречка по пътя му на нинджите.
Димар отключи последната врата, която го отделяше от предверието. Между ученика на
Шангри и покоите на императора сега стояха само няколко стражи.
Задраскай един шурикен и след това отиди на 341.
270.
След още един остър завой Димар се натъкна на трима мъже, въоръжени с мечове.
Предимството на изненадата беше на негова страна и той че пропусна да се възползва от него.
Ако оценката ти за атака е по-голяма от 5, отиди на 276. В противен случай отиди на 277.
271.
Веднага след вратата Димар се натъкна на петима стрелци. Отварянето на вратата ги беше предупредило за идването му, затова воинът не успя да ги изненада Той бързо прецени положението
и се хвърли в атака с изваден меч.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им шанс. Ако резултатът е поголям от 14, отиди на 267. В противен случай отиди на 250.
272.
Съдбата на третия не бе по-различна Той опита удар, но Димар отрази меча му с лекота и го
посече с ловко извъртане на китката. Отиди на 278
273.
Димар отби първата им атака, но не можа да се справи с втората и получи недълбока рана на
бедрото. После ги принуди да преминат в защита с няколко бързи удара и ги посече
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 278.

274.
Реши, ме щастието помага на смелите и бутна вратата. В стаята Димар намери плетена
ризница и веднага я сложи под връхната си дреха. Така щеше да бъде по-добре защитен, а врагът
му нямаше да знае това.
Увеличи оценката си за защита с две точки. След това отиди на 265.
275.
В дъното на коридора Димар откри трупове на петима мъже. Всички до един бяха въоръжени с
лъкове и той се поздрави за мъдрото решение да ги предостави на нинджите. Отиди на 264.
276.
Бързината на воина не остави шанс на първите му двама противници. Те бяха мъртви само миг
след началото на схватката.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 272. В противен случай отиди на 280.
277.
Мечът на Димар посече един от стражите. В това време другите двама го атакуваха.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 266. В противен случай отиди на 273.
278.
В дъното на коридора имаше още една врата - последната, ако човек можеше да вярва на
картата, а Димар нямаше причина да се съмнява в нея. Той я отвори и сега между ученика на
Шангри и покоите на императора стояха само няколко стражи.
Задраскай един шурикен и след това отиди на 341.

279.
Ако имаш записана кодовата дума „две”, отиди на 286. В противен случай отиди на 288.
280.
Третият от мечоносците успя да нарани Димар. Преди да успее да се защити обаче, мечът на
воина го посече.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 278.
281.
Димар се върна няколко крачки назад по коридора до мястото, където беше забелязал врата на
стая. За миг се поколеба дали да влезе вътре.
Ако решиш да влезеш в стаята, отиди на 287. В противен случай отиди на 294.
282.
С няколко замаха Димар отстрани тази пречка от пътя си.
Задраскай три шурикена и след това отиди на 281.
283.
Мечът на последния противник го нарани, но не дълбоко. Преди мъжът да успее да повтори
попадението си, Димар го посече.
Намали енергията си с една точка и след това отиди на 281.
284.
Димар отрази първата им атака, но залитна и позволи да го ранят, макар и не много тежко.
После, разярен от вида на собствената си кръв. той се нахвърли срещу тях и с няколко мощни
удара ги посече.
Намали енергията си с две точки и след това отиди на 281.
285.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението шанс. Ако резултатът
е по-голям от 12, отиди на 282. В противен случай отиди на 291.
286.
В дъното на коридора имаше врата, а после той завиваше надясно. На десетина крачки от завоя
Димар видя труповете на трима стражи - нинджите си бяха свършили работата безупречно.
Отиди на 281.
287.
В стаята Димар откри ключ. Отначало не разбра за какво би му послужил, но после се оказа, че
той отваря всички врати в замъка. Несъмнено, това беше ценна придобивка.
Отсега нататък няма да задраскваш шурикени, когато отключваш заключени врати. Просто
пренебрегвай този тип указания, когато ги срещнеш. Отиди на 296.

288.
Коридорът завиваше надясно и след завоя Димар се натъкна на трима мечоносци, които се
намираха на десетина крачки от него. Тъй като знаеше, че трябва да са там според картата, той не
се изненада и веднага атакува.
С какво оръжие ще ги нападнеш?
— шурикени - отиди на 285.
— меч - отиди на 295
289.
Преди другите двама да вдигнат мечовете си, Димар се справи с още един от тях.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 283. В противен случай отиди на 293.
290.
Димар отрази първата им атака, но залитна и позволи да го ранят, макар и не много тежко.
После, разярен от вида на собствената си кръв, той се нахвърли срещу тях и с няколко мощни
удара ги посече.
Намали енергията си с три точки и след това отиди на 281.
291.
С няколко замаха Димар отстрани тази пречка от пътя си.
Задраскай четири шурикена и след това отиди на 281.
292.
Другите двама стражи се окопитиха бързо и атакуваха едновременно
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 284. В противен случай отиди на 290.
293.
Мечът на последния противник го нарани, но не дълбоко. Преди мъжът да успее да повтори
попадението си, Димар го посече.
Намали енергията си с две точки и след това отиди на 281.
294.
Не знаеше какВо го очаква в тази стая, а и нямаше време за губене. Отиди на 296.
295.
Озова се сред стражите преди някой от тях да го забележи и с точен удар посече първия си
противник.
Ако оценката ти за атака е по-голяма от 5, отиди на 289. В противен случай отиди
на 292.
296.
Коридорът бе препречен от врата. Димар ловко я отключи и продължи напред. Последва завой
надясно и коридорът се разклони на две. Задраскай един шурикен. Коя посока ще избереш?
— направо - отиди на 305.
— надясно - отиди на 313.

297.
След поредица от остри завои Димар се озова срещу група от петима стражи, въоръжени с
лъкове. Зад тях имаше врата, без съмнение заключена. Мъжете бяха на двайсетина крачки от
него и все още не го бяха забелязали.
С какво оръжие ще ги атакуваш?
— шурикени - отиди на 303.
— меч - отиди на 318.
298.
Разстоянието беше голямо, затова Димар прибегна до шурикените. Последваха няколко
хвърляния и пътят напред беше освободен.
Задраскай пет шурикена и след това отиди на 323.
299.
Трима от стрелците успяха да пуснат по една стрела, преди Димар да връхлети сред тях и да ги
посече с няколко бързи удара. Две от стрелите го нараниха, макар и не сериозно.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 323.
300.
Веднага след поредния завой Димар налетя на четирима мечоносци. Но той бе предупреден за
съществуването им от картата, затова премина в мълниеносна атака.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 14, отиди на 304. Ако е 13 или 14, отиди на 308. Ако е помалък от 13, отиди на 312.
301.
След поредица от остри завои. Димар се натъкна на труповете на петима мъже, въоръжени с
лъкове. Той мислено благодари на ниджите, които бяха отстранили тази пречка от пътя му.
Отиди на 323.
302.
Коридорът беше прав в продължение на трийсетина крачки, после правеше остър завой и
веднага след това Димар се озова срещу трима мъже, въоръжени с лъкове. Предупреден за
съществуването им от картата, той ги забеляза пръв.
С какво ще атакуваш?
— шурикени - отиди на 310.
— меч - отиди на 315.
303.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям om 12, omuдu на 298. Ако е 11 или 12, отиди на 307. Ако е no-малък от
11, отиди на 314
304.
Порази двама още с първите два удара. След това се наложи да отблъсне ответната атака на
оцелелите. получи леко одраскване и накрая излезе победител в кратката схватка.
Намали енергията си с една точка и след това отиди на 319.

305.
Ако си записал кодова дума „четири”, отиди на 301. В противен случай отиди на 297.
306.
Трима от стрелците успяха да пуснат по една стрела, преди Димар да връхлети сред тях и да
ги посече с няколко бързи удара. Две от стрелите го нараниха, макар и не сериозно.
Намали енергията си с четири точки. След това отиди на 323.
307.
Разстоянието беше голямо, затова Димар прибегна до шурикените. Последваха няколко
хвърляния и пътят напред беше освободен.
Задраскай шест шурикена и след това отиди на 323.

308.
Порази двама още с първите два удара. След това се наложи да отблъсне ответната атака на
оцелелите, получи лека рана и накрая излезе победител в кратката схватка.
Намали енергията си с две точки и след това отиди на 319
309.
Веднага след поредния завой Димар откри труповете на четирима мечоносци и мислено
благодари на нинджите, които бяха отстранили тази пречка от пътя му.
Отиди на 319.
310.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 316. Ако е 11 или 12, отиди на 321. Ако е помалък от 11, отиди на 325.
311.
Трима от стрелците успяха да пуснат по- една стрела, преди Димар да връхлети сред тях и да
ги посече с няколко бързи удара. Две от стрелите го нараниха, макар и не сериозно.
Намали енергията си с пет точки. След това отиди на 323.
312.
Порази двама още с първите два удара. След това се наложи да отблъсне ответната атака на
оцелелите. получи недълбока. но болезнена рана и накрая излезе победител в кратката схватка.
Намали енергията си с три точки и след това отиди на 319.
313.
Свърна надясно и след още един завой отново се озова пред заключена врата. Вече имаше
опит в отварянето им, затова не се забави много.

Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодова дума „три”, отиди на 309. В противен случай отиди на 300.
314.
Разстоянието беше голямо, затова Димар прибегна до шурикените. Последваха няколко
хвърляния и пътят напред беше освободен.
Задраскай седем шурикена и след това отиди на 323.
315.
Въпреки разстоянието, Димар избра меча и атакува с него стрелците.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 16, отиди на 322. Ако е 15 или 16, отиди на 327. Ако е помалък от 15 отиди на 331.
316.
Не се наложи да прибягва до меча, защото ръката му бе достатъчно точна при хвърлянето на
шурикените. Димар се справи със стражите, преди те да успеят да стрелят по него.
Задраскай три шурикена и след това отиди на 335.
317.
В една голяма ниша Димар откри труповете на трима стрелци - нинджите бяха разчистили тази
част от пътя му, съгласно неговата молба.
Отиди на 335.
318.
Въпреки разстоянието, Димар избра меча и се хвърли в атака.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 16, отиди на 299. Ако е 15 или 16, отиди на 306. Ако е помалък от 15, отиди на 311.
319.

Коридорът свършваше пред врата на стая.
Ако решиш да влезеш в стаята, отиди на 324. В противен случай отиди на 329.
320.
Димар се върна назад по коридора и скоро излезе на разклонение. Опита се да си представи
къде точно се намира, за да реши в коя посока да поеме.
Накъде ще тръгнеш?
— надясно - отиди на 305.
— наляво - отиди на 328.
321.
Не се наложи да прибягва до меча, защото ръката му бе достатъчно точна при хвърлянето на
шурикените. Димар се спраби със стражите, преди те да успеят да стрелят по него.
Задраскай четири шурикена и след това отиди на 335.

322.
Две от стрелите го нараниха, преди да успее да се добере до стрелците и да ги посече, но
накрая Димар излезе победител.
Намали енергията си с една точка и след това отиди на 335.
323.
Димар се справи лесно с поредната заключена врата и продължи напред.
Ако имаш кодова дума „шест”, отиди на 317. В противен случай отиди на 302.

324.
В стаята Димар откри метална ръкавица, която идеално пасваше на ръката му.
Току-що се сдоби с много ценен предмет, който ще ти бъде безкрайно полезен в двубоя
с Черния император. Повиши оценката си за атака с две точки. След това отиди на
320.

325.
Не се наложи да прибягва до меча, защото ръката му бе достатъчно точна при хвърлянето на
шурикените. Димар се справи със стражите, преди те да успеят да стрелят по него.
Задраскай пет шурикена и след това отиди на 335

326.
На десетина крачки след мястото на последната схватка, коридорът се разклоняваше на две
Ако завиеш надясно, отиди на 332. Ако продължиш направо, отиди на 334.

327.
Две от стрелите го нараниха, преди да успее да се добере до стрелците и да ги посече, но
накрая Димар излезе победител.
Намали енергията си с две точки и след това отиди на 335.
328.
Сви наляво. Имаше смътното чувство, че нещо не е както трябва, но осъзна грешката си едва
когато се изправи лице в лице с преследвачите си - беше се върнал назад, към входа на двореца,
вместо да върви към покоите на Черния император.
Нямаше как да се измъкне - те бяха много, а и нямаше накъде да бяга. След отчаяна схватка...
Ясно е какво се случва, нали? Трябва да започнеш играта отначало.
329.
Димар не посмя да рискува, защото трябваше да бърза към покоите на Черния император, а и
нямаше представа какво може да го очаква вътре. Отиди на 320.
330.
Веднага след поредния завой, този път наляво, Димар откри труповете на двама мечоносци.
Нинджите се бяха погрижили да отстранят тази пречка от пътя му. Отиди на 326.
331.
Две от стрелите го нараниха, преди да успее да се добере до стрелците и да ги посече, но
накрая Димар излезе победител.
Намали енергията си с три точки и след това отиди на 335.
332.
Димар отключи последната врата, която го отделяше от предверието. Между ученика на
Шангри и покоите на императора сега стояха само няколко стражи.
Задраскай един шурикен.
Отиди на 341.
333.
Мечът на втория страж го рани, преди Димар да успее да го убие, но раната не беше сериозна.
Намали енергията си с една точка След това отиди на 326.
334.
Поредната врата остана зад гърба на Димар, който вече приближаваше предверието към
покоите на императора.
Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодовата дума „дванайсет”, отиди на 337. В противен случай отиди на
339.

335.
След завой надясно, Димар стигна до още една заключена врата, справи се с нея и продължи
напред.
Задраскай един шурикен.
Ако имаш кодовата дума „седем”, отиди на 330. В противен случай отиди на 345.
336.
Стражите нямаха време да реагират. С два бързи замаха Димар разчисти пътя и продължи
напред.
Отиди на 326.
337.
Димар откри врата в дясната стена на коридора и се поколеба дали да влезе в стаята.
Ако решиш да влезеш, отиди на 350. В противен случай отиди на 343.
338.
Стражите бяха изненадани и Димар успя да посече по-близкия от тях още с първия си удар.
Ако оценката ти за защита е по-голяма от 5, отиди на 333. В противен случай отиди
на 344.
339.
След поредица от завои Димар връхлетя срещу трима мечоносци.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 16 отиди на 351. Ако е 15 или 16, отиди на 346. Ако е помалък от 15, отиди на 342.
340.
Пред него беше последната заключена врата, зад която се намираше предверието към
императорските покои Поне така трябваше да бъде според картата, а досега Димар нямаше
причини да не й вярва.
Младежът се Справи бързо с вратата Сега между него и целта му имаше само няколко стражи.
Задраскай един шурикен. След това отиди на 341.
341.
Входът към покоите на Черния император се охраняваше от петима души. Двама от тях бяха
въоръжени с лъкове, а другите трима - с мечове. Очакванията на Димар бяха за по-голяма група,
така че той въздъхна облекчено - с тези можеше да се справи без много шум.
Избери вариант за първа атака:
— хвърляш ками или шурикени по стрелците - отиди на 352.
— хвърляш ками или шурикени по мечоносците - отиди на 359.
— ако нямаш нито две ками, нито два шурикена. ти си принуден да нападнеш с меч отиди на 356.

342.
Последва кратка битка, в която враговете намериха смъртта си, но и Димар получи една рана.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 337.
343.
Димар подмина вратата и продължи напред по коридора.
Отиди на 340.
344.
Мечът на втория страж го рани. преди Димар да успее да го убие, но раната не беше сериозна.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 326.
345.
Веднага след поредния завой, този път наляво. Димар връхлетя срещу двама мечоносци.
Ако оценката ти за атака е по-голяма от 7, отиди на 336. В противен случай отиди
на 338.
346.
Последва кратка битка, в която враговете намериха смъртта си, но и Димар получи една рана.
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 337.
347.
Стражите забелязаха Димар, но за двамата стрелци бе твърде късно да направят нещо. Четири
шурикена сложиха край на живота им.
Задраскай четири шурикена и след това отиди на 370.
348.
Тъкмо изваждаше меча си от тялото на последната жертва, когато вратата на императорските
покои се отвори и оттам излезе възрастен мъж. За щастие труповете бяха вън от погледа му и той
се обърна да затвори вратата без да подозира опасността. Но нямаше съмнение, че само след миг
ще започне да крещи.
Ако имаш шурикен или кама, сега е моментът да ги използваш:
— шурикен - отиди на 357.
— кама - отиди на 354.
Ако имаш само меч, отиди на 371.
349.
Димар блъсна вратата с ритник и нахлу като хала в покоите на Черния император. Веднага
съзря смъртния си враг. Главата му бе покрито с качулка, която не позволяваше да се различи
лицето на човека. Само две очи проблясваха заплашително под нея, втренчени в неканения гост.
— Най-сетне си тук, Димар - изхриптя Черният император. - Виждам, че си станал много подобър от времето, когато те изпуснах в Шангри. Но сега ще си получиш заслуженото.
— Днес ще отмъстя за всички приятели, които ти и твоите войници избихте тогава - каза воинът. - Приготви се да умреш, чудовище!

В таблицата „Данни на императора” запиши: енергия - 10, атака – 9, защита - 6.
След това отиди на 368.
350.
В стаята Димар откри верижка с амулет. Сложи го на врата си и го скри под дрехите, за да не
го загуби в някоя схватка. Веднага се почувства по-бодър.
Увеличи енергията си с две точки. След това отиди на 340.
351.
Последва кратка битка, в която враговете намериха смъртта си, но и Димар получи една рана.
Намали енергията си с една точка. След това отиди на 337.
352.

С какво оръжие ще атакуваш стрелците?
ками (трябва да имаш поне две) - отиди на 360.
— шурикени - отиди на 366.
—

353.
Стражите забелязаха Димар, но за двамата стрелци бе твърде късно да направят нещо. Три
шурикена сложиха край на живота им.
Задраскай три шурикена и след това отиди на 370.
354.
С бърз замах Димар изпрати камата към незащитения гръб на мъжа. Жертвата изхърка, когато
острието се заби в тялото й, после се свлече безшумно на пода.
Задраскай една кама и след това отиди на 363.
355.
В тишината на мраморното предверие отекваха сблъсъците на остриетата и предсмъртните
викове на враговете. Скоро и тримата бяха мъртви, а Димар бе получил само една сериозна рана.
Намали енергията си с три точки. След това отиди на 348.
356.
За съжаление играта за теб приключва след този епизод. Не е ясно на какво се
дължи поражението ти - дали на неправилни действия преди да влезеш в двореца или
на грешен план за достигане до императорските покои. И в двата случая ще трябва да
започнеш книгата отначало, за да се опиташ да я изиграеш по-добре.
357.
Посочи едно число. Ако е по-голямо от 2, отиди на 367. В противен случай отиди на
362.
358.
Стражите забелязаха Димар. но за двамата стрелци бе твърде късно да направят нещо. Два
шурикена сложиха край на живота им.

Задраскай два шурикена и след това отиди на 370.
359.
Хрумването ти е грешка, която не може да остане непоправена Какъв е смисълът да изтребваш
мечоносците. когато в същото време стрелците ще стрелят по теб. Ясно е, че трябва да
обезвредиш първо тях.
Получаваш една черна точка за лошата идея Сега трябва да отидеш на 352, за да
продължиш играта.
360.
Стражите забелязаха Димар, но за двамата стрелци бе твърде късно да направят нещо. Камите,
взети от Ездача, сложиха край на живота им. Задраскай две ками и след това отиди на 370.
361.
В тишината на мраморното предверие отекваха сблъсъците на остриетата и предсмъртните
викове на враговете. Скоро и тримата бяха мъртви, а Димар бе получил само една рана. която
кървеше, но не го притесняваше
Намали енергията си с две точки. След това отиди на 348.
362.
Шурикенът се удари в стената на един пръст разстояние от незащитения гръб на жертвата. Мъжът се извърна рязко, забеляза воина и лицето му се изкриви в уплашена гримаса. Само миг покъсно той трескаво отвори вратата на императорските покои и се промъкна през нея. Крясъците
му огласиха целия дворец и Димар разбра, че няма да изненада врага си. Но това не означаваше,
че няма да го убие.
Отиди на 349.
363.
Димар блъсна вратата с ритник и нахлу като хала в покоите на Черния император. Веднага
съзря смъртния си враг. Главата му бе покрито с качулка, която не позволяваше да се различи
лицето на човека. Само две очи проблясваха заплашително под нея, втренчени в неканения гост.
— Най-сетне си тук. Димар - изхриптя Черният император. - Виждам, че си станал много подобър от времето, когато те изпуснах в Шангри. Но сега ще си получиш заслуженото.
— Днес ще отмъстя за всички приятели, които ти и твоите войници избихте тогава - каза
воинът. - Приготви се да умреш, чудовище!
В таблицата „Данни на императора” запиши: енергия – 8, атака – 7, защита - 6.
След това отиди на 368.
364.
Както вече казах в епизод 368, не бива да оставяш неизползван шурикен или кама.
Тази грешка ти носи една черна точка. Сега прецени дали да се върнеш на 368 или
да продължиш на 369.
365.
В тишината на мраморното предверие отекваха сблъсъците на остриетата и предсмъртните
викове на враговете. Скоро и тримата бяха мъртви, а Димар бе получил само леко нараняване.

Намали енергията си с една точка. След това отиди на 348.
366.
Умножи оценката си за стрелба по две и прибави към произведението „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 12, отиди на 358. Ако е 11 или 12, отиди на 353. Ако е помалък от 11, отиди на 347.
367.
С бърз замах Димар изпрати шурикена към незащитения гръб на мъжа. Жертвата изхърка,
когато оръжието се заби в тялото й, после се свлече безшумно на пода.
Задраскай един шурикен и след това отиди на 363.

368.
Черният император е въоръжен само с меч, но това не бива да те подвежда да влизаш веднага в
дуел с него. Ако имаш останали шурикени или ками. може би сега е моментът да намалиш
енергията на противника с няколко добри хвърляния. С какво оръжие ще атакуваш?
— шурикени - отиди на 373.
— ками - отиди на 374.
— меч - отиди на 372.

369.
Мечовете на Димар и Черния император се срещнаха с трясък, който отекна из целия дворец.
Силата на двамата мъже беше приблизително еднаква и това правеше изхода от двубоя им
непредсказуем.
В този двубой първо удря Черният император, а след това Димар и това
продължава, докато енергията на един от двамата не стане равна на нула. Отиди на
375
370.
Другите трима се нахвърлиха върху Димар и той трябваше да ги посрещне с меча си.
Събери оценките си за атака и защита и прибави към сумата им „шанс”. Ако
резултатът е по-голям от 16, отиди на 365. Ако е 15 или 1, отиди на 361. Ако е помалък от 15, отиди на 355.
371.
За нещастие Димар нямаше никакво друго оръжие, освен меча си.
Мъжът се обърна и погледът му попадна върху воина и окъпания му в кръвта на враговете меч.
Миг по-късно той трескаво отвори вратата на императорските покои и се промъкна през нея.
Крясъците му огласиха целия дворец и Димар разбра, че няма да изненада врага си. Но това не
означаваше, че няма да го убие. Отиди на 349.
372.
Ако все още имаш шурикен или кама, отиди на 364. В противен случай отиди на 369.
373.
Сега е моментът да хвърлиш всички шурикени, които са ти останали. Как ще стане това:
Посочваш едно число. Ако е по-голямо от две, намаляваш енергията на Черния император с 1
точка. Ако е 1 или 2, шурикенът не улучва целта и енергията на врага си остава същата. След
това задраскваш един шурикен и повтаряш цялата процедура, докато не задраскаш всичките си
шурикени.
Когато свършиш шурикените, трябва да се върнеш на епизод 368 и да направиш нов избор на
оръжие.
374.
Камите никога не пропускат целта, затова при тях няма да посочваш числа от таблицата.
Намали енергията на Черния император с толкова точки, колкото ками имаш в момента. След
това се върни на епизод 368, за да направиш нов избор на оръжие.
375.
Основното правило на този дуел с мечове е, че ударите на двамата противници се редуват
първи удря Черният император, след него Димар...
Кой трябва да удари сега?
— Черният император - отиди на 376.
— Димар - отиди на 378.

376.
Прибави „шанс” към оценката на Черния император за атака. След това прибави „шанс”
към оценката на Димар за защита. Сравни двата резултата.
Ако резултатът на Черния император е по-голям от този на Димар, отиди на 377. В
противен случай отиди на 381.
377.
Сполучлив удар на врага поставя под съмнение сполучливия изход на битката!
Намали енергията на Димар с една точка. След това се върни на 380.

378.
Прибави „шанс” към оценката на Димар за атака. След това прибави „шанс” към оценката
на Черния император за зашита. Сравни двата резултата.
Ако резултатът на Димар е по-голям от този на Черния император, отиди на 379. В
противен случай отиди на 382.

379.
Сполучлив удар на Димар дава надежди, че двубоят ще завърши с негова победа.
Намали енергията на Черния император с една точка. След това отиди на 380.
380.
Ако енергията на Димар е станала равна на нула, отиди на 383.
Ако енергията на Черния император е станала равна на нула, отиди на ЕПИЛОГ.
Ако двамата все още се държат на краката си. двубоят продължава, като право на удар
има този, който току-що се е защитил от удара на противника. Върни се на 375.
381.
Димар успява да парира поредния набег на врага си!
Отиди на 380.
382.
Черният император успява да се защити от удара на Димар.
Отиди на 380.
383.
Силата постепенно се изцеждаше от тялото на Димар. Ударите на противника му ставаха все
почести и непредвидими, а ръцете на воина натежаваха от умората на дългия двубои.
Един последен, тежък удар и мечът изхвръкна от ръката му, сякаш отвян от мощния напор на
врага. Сега воинът бе останал беззащитен.
— Сега ще те пратя при Шангри и останалата пасмина - изкрещя тържествуващо Черният
император и...
Последното нещо, което Димар видя, беше бързо спускащият се меч на врага...
За съжаление този път не успя да постигнеш голямата цел. Ще трябва да опиташ отново.
Надявам се да си достатъчно ентусиазиран, за да го направиш още сега!

ЕПИЛОГ
Силата постепенно напускаше врага - Димар отгатна това по отслабващия блясък в очите на
тайнствения мъж.
Около тях горяха огньове, чиито пламъци се издигаха от подземни бездни. След поредния
мошен удар на младежа. Черният император залитна назад и се олюля на ръба на една от тях.
— Умри! - изкрещя Димар и с един замах отсече главата на врага си. - Смъртта ти няма да
върне моите приятели, но може би ще успокои духовете им. Аз изпълних своята клетва!
Обезглавеното тяло изчезна в пламъците.
Неколцина стражи влязоха в просторната зала. Стотици други се стичаха по коридорите и
скоро щяха се присъединят към тях.
— Елате, кучета! - кресна Димар - Мнозина от вас ще последват господаря си в пътуването към
мрачната бездна!
Изведнъж земята сякаш оживя и от неподозирани места изникнаха стотици нинджи. предвождани от Ким.
— Геройската смърт се отлага! - шеговито се провикна той към приятеля си. - Нека отървем
земята от Злото!
Битката за двореца трая само няколко часа и завърши с категорична победа на въстаниците.
До сутринта столицата падна в техни ръце, а мнозина смели мъже грабнаха оръжието, за да се
присъединят към нинджите.
Синът на последния истински император, който по чудо бе спасен от нинджите след
насилствената смърт на баща си, получи короната и се възкачи на трона, за да възстанови
справедливостта в страната. Той повери командването на армиите си на Димар, който постигна
множество славни победи. Слугите на Черния император бяха избити, а кралството на Логан бе
присъединено към империята Злото задълго бе прогонено далеч от тези земи.
КРАЙ

