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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.

ЧИТАТЕЛСКИ МНЕНИЯ
(коментарът след цитатите е на Майкъл Майндкрайм)
„Майкъл Майндкрайм е невероятен майстор на динамични приключения Винаги съм в
очакване, когато чета неговите книги и разкази и никога не зная с какво може да ме изненада
в следващия епизод”
Милена Ангелова, Варна
За мен предимство винаги има дамата, особено когато мнението и е толкова ласкаво.
Милена, благодаря ти за хубавите думи! Дано с тази книга успея да те зарадвам, за да се
отплатя за тях.
„Мнението ми за книгите - игри на Майкъл Майндкрайм е, че повечето от тях са боклуци,
но се намират и добри като „Златният оракул” и „Боговете на футбола”.
Любомир Лисичков, Стара Загора
Ей, Любо, ти направо ме закопа, човече! Имам чувството, че вие в Стара Загора много си
падате по „Меч и Магия”, а оттам и по Уейн и Блонд (макар тази връзка да не ми е много ясна).
Ще взема да напиша и аз някое фентъзи, та дано ви харесам повече!
„ Този човек е невероятен, постоянно прилага нещо ново в книгите си. Пълен е с идеи и всяка
негова книга е по-добра от предишната. По десетобалната система му давам оценка 10, а
като се прибавят логическите задачи и чувството му за хумор, оценката става 11.”
Костадин Костанев, Пловдив
А, ето още един правилен поглед върху ситуацията в жанра! Топли ме констатацията, че
Варна и Пловдив ме оценяват по заслуги! „Битката за Шангри” е втората ми книга-игра с много
логически задачи. С тях мога да стигна и оценка 12, нали!

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
Хубаво е. когато човек се връща към нещо позабравено,
както се случи при мен с логическите задачи. В „Изпитанието”
имаше над 20 от тях и именно това направи книгата добра,
въпреки че литературата в нея определено не беше на ниво.
Какво ново ще ти предложа? Безспорно, това са „ключовете”,
подробна информация за които ще намериш в текста Това е начин за кодиране на секретен материал. Той би могъл да ти бъде
полезен, ако искаш да предадеш на някого съобщение, което
трябва да остане в тайна за всички останали. Ако го кодираш с
„ключ”, няма опасност то да бъде прочетено не от когото
трябва, дори да попадне в „лоши ръце”.
В книгата има общо седем задачи с ключове, които ще ти
помогнат да затвърдиш знанията си за тях. Надявам се, че ще ти бъде любопитно да научиш
повече за този хитър трик за кодиране на секретен текст.
Разбира се, има и обикновени логически задачи. Те са девет на брой, пръснати на няколко
места в книгата. Сигурен съм, че ще те накарат да си размърдаш мозъчните клетки. Дано това
ти хареса!
Освен това има и много логически избори, които ще определят съдбата ти. Книгата е
написана така. че лошият шанс да не може да влияе съдбоносно на героя така че Всичко е В
твои ръце!
Искам да защитя „Пътят към Шангри”. Получих много писма. В които се казва, че
Лабиринтът на Пендар бил еднообразен. Е. може и да изглежда така, но това не е вярно. Има
осем различни вида стаи и толкова много варианти за минаване през Лабиринта, че
практически е невъзможно да минеш повторно по един и същи път.
Също така не е вярно, че има прекалено много шанс в последните ми книги. Болно ми става,
когато се критикува „NBA - краят на коридата”, защото имало много посочване на числа.
Нека дам един пример. Шакил О'Нийл е голям играч, нали? Е, колко пъти мислиш, че ще
вкара топката в коша от десет опита от фал? Според официалните статистики - точно пет! Дори
Майкъл Джордан не вкарва всеки път! А и най-големите тройкаджии вкарват едва веднъж от
всеки три опита. Тогава не е ли логично, когато решаваш някой от гардовете ти да стреля от
тройката, съдбата на изстрела да се определя с шанс?
Ти искаш винаги да печелиш, ако постъпваш правилно. И може би си прав. когато става дума
за обикновена книга-игра. Но не и за спортна. Дай пак да се върнем на NBA. Орландо, Хюстън,
Сиатъл, Чикаго, Финикс, Юта, Сан Антонио, Ню Йорк - ето ти осем отбора, които миналия сезон бяха практически равни по сила. Да, но само един от тях стана шампион, нали? Така е в
спорта - трябва да си добър, но се нуждаеш и от спортно щастие, за да победиш в оспорвано
състезание. Ето защо „Коридата” е уникална книга-игра дори да знаеш всички правилни
избори наизуст, пак има тръпка от играта. Разбира се, ако подобен възглед не се хареса на
читателската аудитория, аз няма да пиша повече такива книги. Но си помисли хубаво, преди да
отречеш този стил, специално за спортните книги-игри. Защото всички искат играта да е
реална, а тази е възможно най-реалната. И всеки шанс в нея е съобразен със статистиката на
даден играч през сезона, за който става дума в книгата
Има една промяна в плановете ми. за която бих искал да те уведомя. По план през април
трябваше да излезе книгатa на двамата ми ученици, но писането Тя малко се проточи и затова
този месец ще излезе „Отмъстителят на Шангри” и с това трилогията ще завърши.
Получих няколко писма с молба да приема нови ученици. Съжалявам, но съм принуден да
откажа на всички. Първо, оказа се. че цената ми е висока за днешните условия България. Колко
ли? Пет хиляди лева. Това беше в началото, когато бях млад и зелен. Сега, като знам колко са
трудностите, бих поискал поне двадесет и пет! Едва ли ще се навие някой да ми ги плати, така
че разговорите са излишни. А, честно казано, има и второ - опитах да бъда даскал и не ми се
повтаря. Ще изпълня обещанието си към двамата, които бяха твърди в желанието си да бъдат
мои ученици, ще оправдая доверието - тяхното и на родителите им, които не се впечатлиха от
„неблагонадеждния” ми външен вид. и толкова.

Трябва да кажа. че грижливо събирам всички въпроси към мен и ще дам отговор на тях в
„Отмъстителят на Шангри”. Можех да го направя и още в тази книга, но исках да имам малко
време, за да се съберат повече.
В заключение искам отново да ти „досадя” с моите музикални пристрастия - „Offspring” са
велика банда с последните си два албума, които ми дават сили да пиша. А сега е време да се
разделим, защото играта започва!
ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ!
МАЙКЪЛ МАЙНДКРАЙМ

P.S. В края на книгата ще намериш един материал, който е посветен на ..топлите думи”,
казани по мой адрес от някои колеги. Моля онези, които не харесват стила ми на общуване с
читателите, да не го четат. Не желая да ме намразват още повече.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
ДНЕВНИК: В края на книгата има дневник с няколко таблици. Сега трябва да попълниш
първата от тях - „БОЙНИ УМЕНИЯ”
„БОЙНИ УМЕНИЯ” - в тази таблица са изброени девет поразяващи техники, характерни
за бойния стил на Шангри. Ето кратко описание на всяка от тях:

пробождащи пръсти - техника, подобна на обикновения юмручен удар, но при нея
пръстите са изпънати напред. Така обсегът на удара се увеличава с няколко сантиметра, което
не е без значение при битки с големи майстори. Лесна за усвояване, тази техника няма голяма
поразителна способност. Използва се, за да се държи противникът в напрежение, и само в редки
случаи за нанасяне на тежки поражения, но това е по силите на големи майстори.
— нисък пумпал - боецът е клекнал, десният му крак е изпънат напред и изпълнява бързи
кръгови движения, за да попречи на противниците да се приближат, като ги заплашва с
подкосяване. Левият крак и двете ръце служат за опора. Тази техника е предназначена
предимно за битка срещу многоброен противник и то като временно средство за спиране на
атаките им. В двубоите с майстори се прилага като прелюдия към по-сложна техника. Затова е
известна и под името „дебнещ пумпал”. В редки случаи c тази техника може да бъде поразен
добър съперник, но пораженията няма да са тежки.
— подскачащ пумпал - тялото извършва въртеливи движения, краката се редуват да бъдат
опорни и удрящи, ударите са насочени към горната част на трупа и главата на противника.
Техниката е известна още и като „полудялата вятърна мелница”, защото движенията на краката
приличат на кръговете, описвани от крилете на вятърна мелница, а тялото се върти в
хоризонтална плоскост като оста, на която са закрепени крилете. Тази техника е еднакво
подходяща за двубои и за битки с многоброен противник. Бързите крачни удари нямат
поразяващата мощност на някои други техники. но са достатъчно опасни, за да си заслужава да
бъдат добре усвоени.
— лудият жерав - единият крак, обикновено левият, е опорен, а с другия боецът нанася
бързи ритници. Подходящите цели за тази техника са коленните стави, слабините, корема,
—

гърдите и главата на противника. Както се вижда, почти няма ограничения. Подобно на
„подскачащия пумпал”, „лудият жерав” е еднакво добър за битка с един или повече
противници. По поразяваща мощ тази техника е сравнима с „подскачащия пумпал” и
определено превъзхожда „пробождащите пръсти”.
— ветрило - единият крак. обикновено левият, е опорен, а другият извършва кръгово
помитащо движение и удря противника отстрани, а не фронтално. Тялото на боеца е извъртяно
странично, с дясното рамо към противника, а ръцете са готови да блокират евентуална
контраатака. Подходяща цел за тази техника е главата, но тя е опасна и когато е насочена към
горната част на трупа. Поразяващата мощи на „ветрилото” може да се оцени като средна подобно на „лудия жерав” и „подскачащия пумпал”.
— ребротрощачка - серия от силни юмручни удари от близко разстояние в гърдите на
противника. Обикновено тази техника не може да се приложи направо дори срещу бойци от
средна класа. Но ако се изпълни след някоя друга техника, често има опустошителен ефект.
Един майстор на „ребротрошачката” обикновено чупи поне няколко ребра на своя противник.
Тази техника дава много повече от задоволителен резултат и срещу силен противник.
— хвърлено копие - мощен удар с двата крака едновременно в главата или гърдите на
противника Прави се силен отскок и в момента на удара тялото и краката са в хоризонтално
положение. С тази техника противникът може да бъде отхвърлен няколко метра назад. При
неравен терен не е изключено да се нарани допълнително при падането по гръб. а при бой в
затворено помещение сблъсъкът в стената би бил неприятен. Ясно е, че поразяващата мощ на
този удар е впечатляваща.
— драконова опашка - тялото е извъртяно странично, левият крак е пред десния. Боецът се
завърта на възглавничката под левия крак, десният крак описва полуокръжност и удря
противника фронтално в главата или гърдите. Ударът не е помиташ - изпълнява се директно
срещу противника, а не идва отстрани. Неприятно е, че в един момент от изпълнението на
техниката боецът остава обърнат с гръб към противника и тогава той може да го атакува. Ето
защо майсторите препоръчват този удар да се изпълнява само когато противникът атакува
неразумно и лесно би пропуснал възможността да контраатакува. Докато боец, практикуващ
защитен стил, по всяка вероятност би се възползвал от шанса. Техниката има голяма
поразяваща мощ.
— непрекъснат удар - безспорно най-опасната техника, която често слага край на битката,
особено срещу по-неопитен противник. Всъщност това е смъртоносна комбинация от удари,
която започва с удар с левия крак в ребрата, после в главата, следва завъртане, левият крак
стъпва на земята, за миг боецът остава с гръб към противника и накрая с десния удря
противника в главата с пета. При така описаното развитие на боя е прието, че силният крак на
боеца е десният. Тъй като срещу опитен противник е трудно да бъде нанесен удар със слабия
крак, тази техника може да се прилага в чист вид само срещу по-слаби съперници, като не
трябва да се забравя, че в един момент боецът остава обърнат с гръб към противника си и
тогава съществува опасност от контраатака. Срещу майстори „непрекъснат удар” се прилага
само след комбинация с друга техника, за да има шанс за успех.
СИЛА НА ДУХА: в тази таблица ще отбелязващ точки, които по-късно ще бъдат много
важни в битката с враговете на Шангри. Започваш с 20 (двайсет) точки „сила на духа”, а по
време на приключението в зависимост от твоите действия тези точки ще се увеличават или ще
намаляват. Всяко поражение ще ти носи отрицателни точки, затова винаги мисли, преди да
вземеш решение. Трябва да знаеш, че в много редки случаи ще печелиш „сила на духа”. Ето
защо трябва да пазиш тази, която имаш. Както виждаш, в дневника има и други таблици, но
сега е твърде рано да се тревожиш за попълването им. Това ще стане в по-късен момент от
играта и тогава ще получиш подробни указания в текста.
ТАБЛИЦА С ЧИСЛА: в края на книгата има таблица с числата от 1 до 6. Тя ще ти помогне
да попълниш някои от таблиците в дневника. Освен това, ще трябва да прибягваш до нея при
битка.
Ако решиш, че посочването на числа от таблицата е неудобно, можеш да използваш едно
обикновено зарче.
ШАНС: понякога в указанията ще се иска да прибавиш към някакъв сбор от оценки и
оценка за шанс. Всеки път тя ще бъде различна и за да я определиш, ще трябва да посочиш
число от таблицата.

Ако е казано: „прибави два пъти оценка за шанс”, трябва да посочиш две числа от таблицата
или два пъти да хвърлиш зарчето.
ВНИМАНИЕ! Четни са числата, които се делят на 2 без остатък. Такива числа в таблицата
са 2, 4 и 6. Другите са нечетни.
Сега трябва да определиш оценките на деветте бойни техники и да ги запишеш в таблицата
„БОЙНИ УМЕНИЯ”. Има шест епизода, във всеки от които има девет оценки, подредени във
възходящ ред. С помощта на таблицата с числата или с едно зарче ще определиш на кой от тези
епизоди да отидеш. Първо посочваш (хвърляш) едно число и отиваш на съответния епизод.
След това разпределяш деветте оценки и ги записваш преди знака “+” в таблицата „БОЙНИ
УМЕНИЯ”. После посочваш още едно число и отиваш на определения епизод. Пак разпределяш деветте оценки и ги записваш в същата таблица, но този път след знака „+” Ако два пъти
посочиш едно и също число, просто ще отидеш два пъти на един и същи епизод. За да
определиш оценката за всяка техника, просто събери двете числа. Максималната оценка е 10, а
минималната - 4. Още в самото начало на играта ще имаш възможност да повишиш някои от
оценките си в зависимост от това доколко владееш изкуството на боя с голи ръце. Затова в
таблицата „БОЙНИ УМЕНИЯ” е предвидено място за тези промени.
Ето и номерата на епизодите, на които трябва да отидеш, ако посочиш съответното число:
- 1 - епизод 4.
- 2 - епизод 9.
- 3 - епизод 15.
- 4 - епизод 21.
- 5 - епизод 29.
- 6 - епизод 34.
Това е всичко, което трябва да знаеш и да направиш, преди да започнеш да играеш. Чети
внимателно указанията в края на всеки епизод и стриктно се придържай към тях!
А сега отиди на ПРОЛОГ!

ПРОЛОГ
Хиляди трупове покриваха двора на училището и околностите. Стотици от тях бяха на
негови другари, на хора. с които беше прекарал по-голямата част от последните четири години
на живота си. Лежаха в странни пози сред големи локви кръв, а телата им бяха покрити с тежки
рани.
Мечовете на враговете бяха отнели живота на най-близките му хора в този свят дълго преди
той да се появи на бойното поле. Обиколи всеки от тях. Надяваше се да намери поне един
оцелял след страшното клане, но напразно - те всички бяха мъртви.
Той откри трупа на своя пръв учител - Карган Скитника. Враговете не бяха успели да
поразят тялото му нито с бойни техники, нито с мечовете си - Карган се славеше с
непробиваемата си защита. Но дори той не бе успял да се опази от залповете на стрелците.
Повече от две дузини стрели стърчаха от окървавения му труп.
Сред мъртвите тела намери и Шангри Учителя. Мнозина от падналите около него врагове
носеха белега на легендарния му пробождащ удар. Шангри беше паднал по лице. Обърна го и
пред очите му се разкри страшна рана. Някой беше успял да разкъса гърдите на Учителя и да
изтръгне сърцето му.
Разгледа внимателно краищата на раната и се увери, че тя е причинена от човешки пръсти, а
не от някакво друго оръжие Неволно потръпна при мисълта за силата на непознатия воин,
успял да победи Шангри. Не беше звяр, нито непознато същество. Учителят му беше сразен от
човек! Мъртвите врагове нямаха отличителни белези. Бяха облечени в черни дрехи, а на
главите си носеха черни платнени превръзки Оръжието им се състоеше от два меча - един къс и
един по-дълъг. Въпреки това, не бяха нинджи.
Направи една голяма клада, върху която струпа телата на другарите си, и две малки - за
Карган и Шангри. Заля ги със запалителна течност и после ги предаде на огъня.
Дълго гледа пламъците. Припомни си хубавите мигове и се прости с другарите си. Опита се
да бъде твърд, но две сълзи пряко волята му се отрониха от очите и се търкулнаха по
мъжественото, изкривено от мъка лице. Накрая, когато от кладите и труповете остана само
пепел и прах, той застана с лице към залязващото слънце и изрече своята клетва.
- Аз. Димар, давам дума, че ще отмъстя за при ятелите си. Ще пребродя света, ще надникна
дори в Бездната, но ще открия виновниците за смъртта им и няма да намеря покой, докато и
последният от тях не плати за стореното зло. Кръвта ще бъде заплатена с кръв и само смъртта
на враговете може да заличи вината им. Няма болест и няма жена, няма заплаха и обещание,
които биха могли да ме отклонят от поетия път. Днес аз, Димар Честния, се превръщам в
Димар Отмъстителя и само смъртта може да ме спре.
Когато свърши, сълзите отдавна бяха изсъхнали, а от влагата в очите нямаше и помен.
Студеният му поглед блестеше като острие на смъртоносно оръжие. За миг остана заслушан в
свистенето на вятъра, който разнасяше по земята пепелта на другарите му. После тръсна глава
и пое на север, към планините.
Отиди на 1.

1.
Наближаваше краят на четвъртата година от пристигането на Димар в Шангри. В началото
той си мислеше, че знае доста неща за изкуството на боя с голи ръце. Постепенно откри
вселената от знания, която Шангри пазеше за своите най-доверени ученици и с жар се зае да я
изучи. Овладя много от сложните техники и се превърна в гордостта на Шангри, в неговия
най-добър ученик. Дори Карган бе поразен от напредъка на своя някогашен ученик и сегашен
приятел и бе принуден да признае превъзходството му. По всичко личеше, че Димар е
предопределен от боговете за велик воин.
Но през цялото време на обучението си Димар нито веднъж не докосна оръжие. Един ден
той не се стърпя и попита своя учител.
— Защо непрекъснато тренирам без оръжие? Така бих отстъпвал в схватка с равностоен по
умения, но въоръжен противник.
— Прав си - отвърна му Шангри. - но оръжието е естествено продължение на ръката. Затова
първо трябва да постигнеш съвършенство в движенията на тялото си и едва тогава да
удължаваш ръцете си. Ти си още млад, макар да смяташ, че си преживял много. Животът е
пред теб. Скоро ще бъдеш толкова добър, че да се заема с обучението ти в боравенето с
различни оръжия.
Но Шангри не успя да спази обещанието си. Страшна заплаха накара Учителя да прекъсне
обучението на Димар. Преди да го изпрати на важната мисия, Шангри реши да изпита своя
любимец. Затова прати един от учениците си да го повика.
Отиди на 2.
2.
— Какво става. Учителю? - попита Димар, дотичвайки запъхтян. - Нали днес трябваше да се
упражнявам сам?
— Животът променя плановете на човека и го кара да крои нови, които на свой ред да бъдат
променени на следващия ден, ако не и по-скоро - отвърна Шангри. - Трябва да прекъснем
обучението ти, защото ти предстои да изпълниш важна задача. Но преди това ще ти задам
няколко въпроса, за да разбера какво си научил от мен и предишните си учители.
— Готов съм - зарадва се Димар. който обичаше приключенията и трудностите. - Ще видиш,
че съм бил добър ученик. Но съм нетърпелив да науча, каква ще бъде задачата ми.
— Първото правило, което се опитвам да набия в главите на моите ученици е, че аз диктувам
правилата на играта - отбеляза Шангри. - Изглежда не съм бил особено усърден с теб. Ще
научиш целта на мисията си едва след малкия изпит, който съм решил да ти устроя
— Тогава да започваме!
— Представи си. че се биеш с равностоен противник и изведнъж получаваш възможност да го
удариш - каза Учителя. - В един момент блокираш добре атаката му и получаваш възможност да
нанесеш удар. Какво ще предпочетеш - обикновен удар или някоя сложна техника?
Шангри ще ти зададе пет въпроса. Отбелязвай правилните си отговори в таблицата
„ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”.
И така, дойде време за твоя пръв избор, читателю! Какво ще предпочетеш?
- сложна техника - отиди на 16.
- обикновен удар - отиди на 19.
3.
Представи си - каза Шангри, - че се биеш c голям майстор, добър почти колкото самия теб,
и ти се отдава възможност да нанесеш удар Но трябва да го направиш бързо, за да не дадеш
възможност! на противника си да прикрие пролуката в своята защита. С какво ще удариш - с
крак или с ръка?
Изборът е изцяло твой!
- с крак - отиди на 17.
- с ръка - отиди на 20.
—

4.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ ред - 2, 2, 2, 3, 3, 4. 4, 5 и 5.
Сам прецени как да ги разпределиш. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА.

5.
Представи си - каза Шангри, - че се биеш с голям майстор, добър почти колкото самия теб.
Той атакува напористо. Нямаш възможност да блокираш неговия удар, нито да изпълниш захват. Значи трябва да отстъпиш. Накъде ще отстъпиш, за да го затрудниш повече - настрани или
назад?
Изборът е изцяло твой!
- настрани - отиди на 18
- назад - отиди на 22.
—

6.
— Знам, че обичаш да тренираш удари с юмруци от позиция, в която краката ти са широко
отворени и на една линия, без някой да е пред другия - започна Шангри. - Нали така?
— Това е любимата позиция на Карган - отвърна Димар. - От него прихванах този навик.
— Да видим какво друго си прихванал Какво трябва да направиш в момента на удара, за да
увеличиш неговата поразяваща сила - въртеливо движение с хълбоците или крачка напред?
Ти си на ход. читателю!
- въртеливо движение с хълбоците - отиди на 24.
- крачка напред - отиди на 30.
7.
Знам, че обичаш де тренираш юмручни удари - започна Шангри. - Нали не се лъжа?
— Обичам де тренирам всякакви удари и техники, които ме правят по-добър боец - отвърна
Димар - За шест години практика сигурно съм изпълнил поне един милион юмручни удара. Ако
ще ме питаш нещо за тях, можеш предварително да си сигурен, че ще отговоря правилно.
— Тогава въпросът ми е просто формалност - усмихна се Шангри, - но ще го задам, защото
не обичам да си връщам думите назад. И така, биеш се с равностоен противник и опитваш
юмручен удар с дясната ръка. Трябва ли да изнесеш дясното рамо напред по посока на удара?
Ти си на ход, читателю!
- в никакъв случай - отиди на 25.
- направо е задължително - отиди на 31.
—

8.
— Представи си. че цяла сутрин сме имали тежка тренировка - каза Шангри.
— Никак няма да ми е трудно - отбеляза Димар.
— Повечето от тренировките ни са точно такива. Достатъчно е да си припомня как ме скапа
вчера с тези драконови опашки и подскачащи пумпали. До вечерта още ми се виеше свят от тях,
— Значи по-лесно ще вникнеш в ситуацията. И така, уморен си, а през целия следобед трябва
да тренираш сам. Какво ще предпочетеш да упражняваш - сложни техники или упражнения за
издръжливост?
Изборът лежи на плещите ти със страшна сила!
- упражнения за издръжливост - отиди на 26
- сложни техники - отиди на 33.
9.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ peд – 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 и 4
Сам прецени как да ви разпределиш. После cе върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА
10.
Представи си, че се биеш с равностоен противник - каза Шангри. - Той те е атакувал, ти си
блокирал успешно и ти се отдава възможност де нанесеш юмручен удар. Сега внимавай! Ще
изтеглиш ли ръката си назад преди да нанесеш удара?
Изборът лежи на плещите ти със страшна сила!
- ще я изтеглиш, защото искаш да го праснеш по-хубаво - отиди на 36
- няма да я изтеглиш - отиди на 40
—

11.
Виждам, че се чудиш кога най-сетне ще престана с въпросите и ще ти обясня целта на
мисията - каза Шангри. - Но вместо да отговоря на този незададен от теб въпрос, ще те попитам
още нещо. Представи си, че най-сетне си си намерил майстора. Биеш се с противник, който ти
създава доста затруднения. Опитваш се да го удариш с дясната си ръка, но той ловко се
изплъзва от удара, прави мощен захват с двете си ръце и изпълнява въртеливо движение,
искайки да те хвърли. Ще се подчиниш ли на хвърлянето?
Ти си на ход. читателю!
- ще се подчиниш на хвърлянето - отиди на 38.
- ще се противопоставиш на хвърлянето - отиди на 46.
—

12.
Виждам, че се чудиш кога най-сетне ще престана с въпросите и ще ти обясня целта на
мисията - каза Шангри. - Но вместо да отговоря на този незададен от теб въпрос, ще те попитам
още нещо. Правил си милиони блокове, нали?
— Това ли е поредният ти сложен въпрос?
— Разбира се, че е така - продължи Учителя без да обръща внимание на иронията в думите на
Димар. - Правил си милиони блокове и затова следващият ми въпрос трябва да ти се стори
прекалено лесен, но аз все пак държа да получа отговор. И така, кажи ми кои две части от
ръката на противника блокираш, когато изпълняваш блок с две ръце?
Ти си на ход, читателю!
- китка и рамо - отиди на 39
- китка и лакът - отиди на 47
- рамо и лакът - отиди на 52.
—

13.
— ... дойде време да те просветя в тайната на мисията ти. - Шангри направи знак на
учениците си да се оттеглят и изчака двамата с Димар да останат сами преди да започне
обяснението си.
Преди да узнаеш защо Шангри е така разтревожен, ще получиш възможност да повишиш
някои от оценките си. И понеже това е игра, в която грешките се наказват, а доброто
представяне се насърчава, не всички ще бъдат равни при повишаването на оценките си.
Предимство ще имат играчите, които са натрупали повече правилни отговори на въпросите
на Шангри. И така, виж от таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ” колко правилни отговора
имаш и определи на кой епизод да отидеш.
- нито един - отиди на 41.
- само един - отиди на 50.
- едва два - отиди на 53.
- цели три - отиди на 45.
- много! четири - отиди на 48
- супер! пет - отиди на 51
14.
В този епизод няма да намериш литературен текст, защото в предишните и без това ти дойде
много. Изтърпя дългия разказ на Шангри, а сега, когато най-сетне настъпи моментът да
разбереш какво е искал да ти каже Учителя след дългата увертюра, ти проявяваш нетърпение.
Нямаш право да се откажеш. Можеш да го наречеш авторов терор или диктатура, но не
можеш да промениш положението. Отиди на 66.
15.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ ред - 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 и 5.
Сам прецени как да ги разпределиш. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА.
16.
— Срещу силен противник комбинацията от удари винаги е за предпочитане - отвърна
Димар.
— Не е вярно - поклати глава Шангри. - Сложните техники се използват, за да получи боецът
възможност за удар. А във въпроса ми изрично беше подчертано, че вече имаш тази

възможност. Тогава обикновеният удар е за предпочитане, защото всяко усложнение на удара
намалява вероятността за успех.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 3. В противен случай отиди на 5.
17.
Струва ми се, че с този въпрос целиш да ме обидиш - усмихна се Димар - Цели шест
години се усъвършенствам в бойното изкуство на Шангри. Трябва да съм пълен глупак, за да не
съм разбрал досега, че кракът удря по-бързо от ръката. Естествено, ще ударя с крак.
— И правилно ще постъпиш! - възкликна един от събралите се около Димар и Шангри
ученици.
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ” че си отговорил правилно на един
въпрос. След това посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 6. В противен
случай отиди на 7.
—

18.
— Щом атакува толкова напористо - отвърна Димар, - значи няма да се задоволи само с един
удар, а ще се опита веднага след него да ми нанесе втори удар. Тогава трябва да направя така, че
максимално да затрудня нанасянето на този втори удар. В такъв случай ще отстъпя встрани,
защото така ще го накарам да смени посоката на удара си. Шангри кимна със задоволство.
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ” че си отговорил правилно на един
въпрос. След това посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 6. В противен
случай отиди на 7.
19.
— Толкова е просто! - възкликна Димар. - Сложните техники се използват, за да получи
боецът възможност за удар. А във въпроса изрично беше казано, че вече имам тази възможност.
Тогава обикновеният удар е за предпочитане, защото всяко усложнение на удара намалява
вероятността за успех.
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”. че си отговорил правилно на един
въпрос. След това посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 3. В противен
случай, отиди на 5.
20.
Ще избера ръката - отвърна Димар - Струва ми се, че тя е по-бърза от крака ми.
— Тогава жалко за крака ти - присмя му се Шангри. - Колко години вече изучаваш бойния
стил на Шангри и все още не си научил, че кракът е по-бърз от ръката. Какъв срам за твоя стар
учител.
По устните на събралите се около Димар и Шангри ученици пробягнаха срамежливи
усмивки.
Посочи едно число от таблицата Ако е четно, отиди на 6. В противен случай, отиди на 7
—

21.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ ред - 2, 2. 2, 3, 3, 4, 4, 4 и 5.
Сам прецени как да ги разпределиш. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА.
22.
Ще отстъпя назад - отвърна Димар.
— Нека помислим върху ситуацията - предложи Шангри. - Щом атакува толкова напористо,
значи няма да се задоволи само с един удар, а ще се опита веднага след него да ти нанесе втори
удар. Тогава трябва да направиш така, че максимално да затрудниш нанасянето на този втори
удар. В такъв случай трябва да отстъпиш встрани, защото така ще го накараш да смени посоката
на удара си.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 6. В противен случай отиди на 7.
—

23.
Имаш възможност да повишиш две от оценките си с по 1 точка.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.

24.
Този въпрос не е от трудните - отбеляза Димар. - За шест години практика сигурно съм
изпълнил поне един милион юмручни удара и всеки път съм го правил по един и същи начин със завъртане на хълбоците в момента на удара. Правил съм го и под зоркия ти поглед и нито
веднъж не си ми казвал, че греша.
— Така е, защото винаги си изпълнявал тези удари по правилния начин - потвърди Шангри Май въпросът наистина беше прекалено лесен. Ще компенсирам със следващия.
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ” че си отговорил правилно на един
въпрос. След тощ посочи едно число от таблицата Ако е четно, отиди на 8. В противен
случай отиди на 10
—

25.
Не - отвърна самоуверено Димар - Определено бих се въздържал от подобна постъпка.
— Определно трябваше да се въздържиш от самохвалството, което демонстрира преди да ти
задам въпроса - поклати недоволно глава Шангри. Както сам каза, изпълнил си поне един
милион юмручни удара, голяма част от тях пред моя строг и взискателен поглед. Ако дори само
веднъж те бях видял да направиш подобно изпълнение, щях да те накажа така, че да запомниш
завинаги правилния начин!
— Сбърках, по дяволите! - изруга Димар - Бях разсеян и глупаво самоуверен.
— Нищо, нека това да ти е за урок. А сега бъди по-сериозен. Една подобна глупост по време
на мисията може да струва живота на всички ни.
Посочи едно число от таблицата Ако е четно отиди на 8. В противен случай отиди на 10.
—

26.
Няма какво да избирам - отвърна Димар - Единственото правилно решение е да тренирам
за издръжливост. Всички знаем, че сложните техники изискват максимална концентрация и се
изпълняват, когато боецът е свеж. Иначе има опасност от контузии, а и изпълнението няма да е
добро Е, може и да опитам някой и друг непрекъснат удар, но основно ще тренирам за
издръжливост.
— И правилно ще постъпиш.
— Както винаги досега.
— Не се възгордявай!
— Просто казвам истината.
— Мълчи и слушай!
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”, че си отговорил правилно на един
въпрос. След това посочи едно число от таблицата Ако е четно, отиди на 11. В противен
случай отиди на 12.
—

27.
Имаш възможност да повишиш една своя оценка с 1 точка и още една с 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55
28.
Имаш възможност да повишиш две свои оценки с по 1 точка и още две с по 2 точки.
Сам определи кои След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
29.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ ред - 2, 2, 2, 3. 3. 3. 4, 4 и 4
Сам прецени как да ги разпределиш. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА
30.
С крачка напред, разбира се - отвърна Димар - Така ще вложа в юмручния удар и силата на
движещото се напред тяло.
— Невероятно! - възкликна Шангри. - Сигурно слънцето днес здраво те е напекло човече, за
шест години практика си изпълнил поне един милион юмручни удара, много от тях пред моя
критичен и взискателен поглед. Ако дори само веднъж те бях видял да направиш крачка напред,
вместо да извъртиш хълбоците, щях да те накажа така, че дълго да помниш.
— Ъ-ъ, да - поправи се бързо Димар. - Точно така. Нещо се бях разсеял.
—

В истински бой подобна разсеяност може да ти струва скъпо - отбеляза Шангри. - А мисията,
на която ще те изпратя, ще бъде по-опасна от дузина истински боеве срещу изкусни майстори.
Затова ще те помоля да се съсредоточиш.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно отиди на 8. В противен случай отиди на 10
31.
Както вече казах - каза Димар. - изпълнил съм поне един милион юмручни удара. И почти
винаги изнасях рамото напред. Не вярвам някой да не знае защо - за да увелича обхвата на удара
си. Това го знаят и начинаещите, Учителю. Ако наистина искаш да ме поизпиташ, пробвай нещо
по-трудничко.
— Май въпросът наистина беше прекалено лесен. Ще компенсирам със следващия.
Отбележи в таблицата ..ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”, че си отговорил правилно на един
въпрос. След това посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 8. В противен
случай отиди на 10.
—

32.
Имаш възможност да повишиш една своя оценка с 1 точка и още две оценки с по 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
33.
Бих прекарал следобеда в изпълнение на сложни техники - отвърна Димар. - Може да ми се
наложи да ги приложа в истинска битка, когато съм изморен. Трябва да съм подготвен за такава
ситуация.
— В думите ти има някаква логика, но сигурно някой друг те е учил на нея, защото аз винаги
съм повтарял, че сложните техники се изпълняват, когато боецът е свеж. Когато се упражняваш
уморен, можеш да заучиш някое движение погрешно. Ето защо правилният отговор беше
упражнения по издръжливост. Но отговорът ти ме разтревожи, защото мисията ти е съдбоносна
за всички нас и ако наистина си тренирал така. както ми отговори преди малко, трябва да се
молим на боговете, вместо да се осланяме на твоето майсторство.
Димар засрамено наведе глава
Посочи едно число от таблицата Ако е четно, отиди на 11. В противен случай отиди на 12.
—

34.
Ето и деветте оценки, подредени във възходящ ред – 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5 и 5.
Сам прецени как да ги разпределиш. После се върни на ПРАВИЛА ЗА ИГРА
35.
Имаш възможност да повишиш четири свои оценки с по 1 точка и още две с по 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
36.
Не бих пропуснал да го направя - отвърна гордо Димар. - Изнасяйки ръката назад, ще
увелича засилката и ударът ще стане по-мощен. Мога направо да го трупирам.
— Или да срещнеш неочаквана съпротива - отбеляза Шангри. - Второто е далеч по-вероятно.
— Не разбирам.
— Ще ти обясня, макар че би трябвало отдавна да си схванал за какво става дума. Когато
изнесеш ръката назад, увеличаваш силата на удара, но го изпълняваш бавно. Сега ясно ли ти е?
— Да - отвърна засрамено Димар. - Направо се изложих. Забавя ли се, противникът ще има
време да блокира удара ми. Ако аз бях на негово място, щях да се възползвам от възможността.
— Е, тъй като сте равностойни по условие, той също би се възползвал. Жалко, че сбърка.
Може би просто си разсеян. Не знам дали трябва да ти напомням, но мисията ти е съдбоносна за
всички нас и бих искал да се стегнеш.
Посочи едно число от таблицата. Ако е четно, отиди на 11. В противен случай отиди на 12.
—

37.
— Предпочитам да чуя само най-важното, Учителю - отговори Димар.
— Добре - съгласи се Шангри. - Пътят ти към лабиринта на мъдреците минава през едно село,
казва се Вълчи гроб. Носи се легенда, че основателят му - наричал се е Алар - преди триста
години се е справил с глутница от двадесетина вълка.
— С голи ръце? - попита недоверчиво Димар. - Струва ми се невъзможно.
— Истина е - настоя Шангри.
Отиди на 66.
38.
Приличам ли ти на луд? - отвърна с въпрос Димар.
— Не се измъквай!
— Е, добре. Всъщност в тази ситуация изобщо не ми оставяш избор Задължително трябва да
се подчиня на силния си противник, защото в противен случай счупването на ръката ми е
сигурно.
— Мислиш ли, че нямаш никакъв шанс да му се противопоставиш? Все пак едно хвърляне е
опасна работа?
— Ако наистина е добър колкото мен, нямам избор, добре изпълненият захват е мръсна
работа. А и падането не ме плаши - най-много леко да се натъртя.
— Прав си - кимна Шангри. - И може би ще се зарадваш да узнаеш, че...
Какво ще се зарадваш да узнаеш ще разбереш в следващия епизод. Сега отбележи в
таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”, че си отговорил правилно на един въпрос. След това
отиди на 13.
—

39.
Що за смешен въпрос? - отвърна Димар - Разбира се, блокирам китката и рамото.
— Грешка! - побутна го обвинително с пръст в гърдите Шангри.
— Ъ-ъ, не! - извика Димар. - По дяволите, обърка ме с твоите въпроси. Китката и лакета,
разбира се.
— Разбира се, но вече е късно. В истински бой такава разсеяност може да ти коства живота.
— Да-да-да - вдигна оправдателно ръце Димар. - Не ми чети конско! Досади ми с тези
въпроси, а сега ми се караш, че правя елементарни грешки. И изобщо, защо е този изпит? Ако
ще ми поверяваш някаква важна мисия, давай!
— Прав си - кимна Шангри. - И може би ще се зарадваш да узнаеш, че..
Отиди на 13.
—

40.
— Никога не бих го направил - отвърна бързо Димар. - Ще бъде най-голямата глупост от моя
страна.
— Но защо, та нали така ще удариш по-силно? Би могъл да сложиш точка на спора само с
един поразяващ удар.

— Бих могъл и да се намеря в небрано лозе - възрази Димар. - Често са ми нанасяли удари,
които съм можел да предотвратя, ако противникът ми бе дал дори частица от секундата в
повече, за да реагирам. Изтеглянето на ръката назад увеличава силата на удара, но го забавя и
дава възможност на противника да реагира. А щом той е от моята класа, няма да пропусне да се
възползва от подаръка.
— Прав си, но това не бива да те кара да си вирваш носа. Въпросът беше направо фасулски.
— Пробвай с нещо по-сложно, щом искаш да видиш приблизителния размер на моята
мисловна мощ. Ако мисията е трудна, колкото са въпросите ти, не виждам защо толкова си се
разтревожил.
— Честно казано, далеч по-трудна е.
— Радвам се да го чуя. Бих искал нещо интересно, а не поредица от лесни победи.
— Млъкни! Не знаеш какво говориш!
Смутен, Димар послуша учителя си и преглътна няколкото остроумни забележки, които
бяха на езика му.
Отбележи в таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”, че си отговорил правилно на един
въпрос След това посочи едно число от таблицата Ако е четно, отиди на 11. В противен
случай отиди на 12.

41.
Човече, какво направи ти?! Недоумявам! Честно. Сякаш си знаел правилните отговори и
нарочно си ми се подигравал, уверен, че книгите ми са достатъчно лесни, за да нямаш нужда
да си повишаваш оценките
Е, mu позна! Книгите ми наистина са прекалено лесни и затова аз въпреки всичко ще ти
дам възможност да си повишиш оценките. Ако искаш да играеш честно, няма да можеш да
избегнеш този подарък.
Посочи едно число.
- 1 или 2 - отиди на 23.
- 3 или 4 - отиди на 27.
- 5 или 6 - отиди на 49
42.
Имаш възможност да повишиш две свои оценки с по 1 точка и още една с 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
43.
Имаш възможност да повишиш три свои оценки с по 1 точка и още две с по 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
44.
Имаш възможност да повишиш две свои оценки с по 1 точка и още три с по 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55
45.
Доста добър резултат, особено ако нямаш специален интерес към бойните изкуства. Е,
може би някоя глупава грешка те е лишила от по-добър резултат. Не се притеснявай, покъсно ще имаш още една възможност да повишиш оценките си.
За да определиш на кой епизод да отидеш, посочи едно число от таблицата.
- 1 или 2 - отиди на 28.
- 3 или 4 - отиди на 32
- 5 или 6 - отиди на 54.
46.
— Не бих се оставил в ръцете на незнайния противник - отвърна Димар. - Откъде-накъде ще
му давам да прави с мен каквото си поиска?
— Значи ще се противопоставиш?
— Разбира се!

— И в най-добрия случай ще се отървеш със счупена ръка – поклати недоволно глава Учителя
Сякаш не съм те учил аз! Нима не съм ти повтарял сто пъти, че захватът е опасно оръжие в
ръцете на опитен майстор? Попаднеш ли в подобна ситуация, задължително трябва да cе
подчиниш на хвърлянето.
— Да-да-да - вдигна оправдателно ръце Димар. - Не ми чети конско! Досади ми с тези
въпроси, а сега ми се караш, че правя елементарни грешки. И изобщо, защо е този изпит? Ако
ще ми поверяваш някаква важна мисия, давай!
— Прав си - кимна Шангри. - И може би ще се зарадваш да узнаеш, че... Отиди на 13

47.
Наистина се иска талант, за да сбърка човек – разсмя се Димар – Боя се, че не го
притежавам. Чудно ми е как ще достигна до рамото на противника. Ако имах тази възможност
по-скоро бих контрирал с удар, а не с блок. И като изключим рамото, остават китката и лакътят.
— Прав си – кимна Шангри – И сега може би ще се зарадваш да узначеш, че........
Какво ще се зарадваш да узнаеш ще разбереш в следващия епизод. Сега отбележи в
таблицата „ИЗПИТЪТ НА ШАНГРИ”, че си отговорил правилно на един въпрос. След това
отиди на 13.
48.
Може би си доволен от постигнатото, но по-скоро си ядосан от допуснатата грешка. И с право
– тя те лиши от пълния сбор точки. Успокой се, това не е фатално! Имаш доста добър резултат и
ще получиш възможност да повишиш поне четири от оценките си. Посочи едно число от
таблицата, за да определиш на кой епизод да отидеш.
- 1 или 2 – отиди на 28
- 3 или 4 – отиди на 43
- 5 или 6 – отиди на 56
—

49.
Имаш възможност да повишиш три от оценките си с по 1 точка.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55
50.
Не бива да се отчайваш. Може би все пак няма да успееш да стигнеш до успешния край от
първи път и при второто минаване на „изпита на Шангри” ще успееш да постигнеш целта си абсолютната нула. Всъщност, аз и сега съм убеден, че си познал веднъж само от разсеяност и
ако ти дам следваща възможност, успешно ще пропуснеш и този правилен отговор.
Но дори и с една точка, ти все пак имаш възможност да подобриш някои от оценките си.
Трябва само да посочиш едно число от таблицата и да отидеш на съответния епизод.
- 1, 2 или 3 - отиди на 27.
- 4, 5 или 6 - отиди на 42
51.
Ти си отличен боец! Имаш добри познания в боя с голи ръце. Все пак не бива да се
възгордяваш прекалено, особено ако тренираш или си тренирал бойни изкуства - съвсем
умишлено въпросите не бяха чак толкова трудни. Разбира се, това не омаловажава твоя
резултат. Всеки, достигнал максимума играч заслужава похвала и уважение.
Ще получиш отлична възможност да повишиш някои от оценките си. Посочи едно число от
таблицата. за да определиш на кой епизод да отидеш.
- 1 или 2 - отиди на 35.
- 3 или 4 - отиди на 44
- 5 или 6 - отиди на 56.
52.
— Що за смешен въпрос? - отвърна Димар - Разбира се, ще блокирам лакътя и рамото.
— Грешка! - побутна го обвинително с пръст в гърдите Шангри.
— Ъ-ъ, не! - извика Димар. - По дяволите, обърка ме с твоите въпроси! Китката и лакътя,
разбира се.
— Разбира се, но вече е късно. В истински бой такава разсеяност може да ти коства живота.

— Да - да - да - вдигна оправдателно ръце Димар - Не ми чети конско! Досади ми с тези
въпроси, а сега ми се караш, че правя елементарни грешки. И изобщо, защо е този изпит? Ако
ще ми поверяваш някаква важна мисия, давай!
— Прав си - кимна Шангри. - И може би ще се зарадваш да узнаеш, че... Отиди на 13.

53.
Съвсем приличен резултат, особено ако нямаш претенции за голям биткаджия. Той ще ти
осигури няколко точки в повече. Посочи едно число от таблицата, за да определиш на кой
епизод да отидеш
- 1 или 2 - отиди на 32.
- 3 или 4 - отиди на 42
- 5 или 6 - отиди на 58
54.
Имаш възможност да повишиш четири свои оценки с по 1 точка и още една с 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.
55.
— Чувствам заплаха, Димар - промълви Шангри. - Смъртоносна заплаха. Нещо силно и зло се
е насочило към нас, за да ни унищожи.
— Какво е това зло, Учителю? Нима някой император би дръзнал да ни нападне?
— Не е император, поне не такъв, за какъвто си мислиш ти. Злото иска да унищожи Шангри не само мен, а цялото селище. Мога да усетя ненавистта му към всичко наоколо, макар да не
знам от какво е предизвикана тя. Но злото ще дойде тук, Димар. Не утре, може би не и след
седмица, но скоро то ще бъде тук.
— Ще го посрещнем достойно!
— Искаш да кажеш, че ще умрем достойно - поправи го Шангри. - Нямаме сили да се справим
с него сега. Не знам дали някога бихме имали, дали изобщо съществува нещо, по-силно от
нашия могъщ враг. Но искам да опитаме да се противопоставим на идващото зло.
— Само кажи какво трябва да направя!
— Най-важната ти задача е да се срещнеш с Пророка, който се крие в Лабиринта на
мъдреците. Това е трудна задача.
— Едва ли е по-трудна от минаването през Лабиринта на Пендар!
— По-трудна е, защото там грубата сила няма да ти свърши работа, ще трябва да разчиташ на
своя ум. Мъдреците ще поставят препятствия по пътя ти, а ти ще трябва да измисляш начини да
ги преодоляваш. И накрая, ако успееш да се справиш с всичко, ще се срещнеш с Пророка
Запомни добре всяка негова дума!
— Какво толкова ще ми каже той?
— Ако знаех, нямаше да те пращам при него. Би могъл да посочи кой е незнайният враг или
дори да ни подскаже как да го победим. Но не бих искал да храниш напразни надежди. Пророка
едва ли ще ти каже толкова много.
— Тогава защо...
— Защото трябва, Димар! - прекъсна го Шангри. - Защото това е единственият ни шанс да
оцелеем, чувствам го. Довери ми се, аз знам по-добре от теб колко могъщ е врагът и по-добре
мога да преценя какбо трябба да направим, за да се защитим. И така, ще отидеш при Пророка и
ще запомниш думите му. А после ще наминеш към двама мои стари приятели. Единият се казва
Таори.
— Таори! - възкликна удивен Димар. - Мъжът, който убива с докосване! Чувал съм за чудната
му дарба.
— Ех, така наричат изкуството му, но това е само красиво описание. Таори е прекарал живота
си в изучаване на слабите точки по човешкото тяло и знае къде трябва да попадне ударът му, за
да порази врага с наглед лек удар. Самият той нарича своето майсторство „наука за виталните
точки”.
— А кой е другият, при когото трябва да отида?
— Дармал.
— О, не! Самият Дармал! Само съм чувал за магическата сила на ръцете му. Казват, че можел
да изтегли меча от ръцете на противник

Така е - потвърди Шангри. - Дармал може да привлича всякакви метални предмети със
силата на ръцете си. Спомням си как веднъж се изправи с голи ръце срещу трима въоръжени
мъже. Протегна ръцете си към тях и само след секунда държеше в тях оръжията, а противниците
му побягнаха, уплашени от обрата в схватката. Такъв си е Дармал - шегобиец, но и голям воин!
— Не ми каза защо трябва да посетя тези прочути воини - каза Димар. - но мисля, че се
досещам. Искаш да ги привлечеш на наша страна в битката срещу незнайния враг.
—

— Отгатна! С Таори и Дармал, а също и с теб и Карган ще бъдем много силни. Ако и тогава
не спрем врага, значи никога няма да можем Това е последната ми надежда.
— Тръгвам, Учителю! - скочи на крака Димар. - Искам час по-скоро да доведа подкрепления,
за да бъде защитен Шангри от посегателствата на врага.
— Добре - съгласи се Шангри, - но нека преди това ти разкажа една история.
— Каква история?
— Историята на един човек и на едно село. А също така и история на едно тайнствено
изкуство, което мнозина смятат за измислица. Бих могъл да ти разкажа цялата история, макар тя
да е дълга. Но ако искаш, ще посъкратя своя разказ.
Какво предпочиташ?
- кратка история - отиди на 37.
- цялата история, пък ако по някое време ти стане скучно, можеш да го прекъснеш - отиди
на 57.

56.
Имаш възможност да повишиш една своя оценка с 1 точка и още три оценки с по 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55
57.
— Предпочитам да чуя цялата история, Учителю - реши Димар. - Иначе тя ще загуби
очарованието си, а може би и част от поуката, скрита в нея
— Добре - съгласи се Шангри. - но винаги можеш да ме прекъснеш, ако ти омръзне историята
на Вълчи гроб
— Така се е казвало селото?
— Да. Основателят му се наричал Алар и бил пристигнал по онези места преди повече от
триста години. Легендата не разказва откъде е дошъл, нито защо го е направил, но едва ли е
напуснал родното си място без основателна причина. Алар бил кротък и работлив човек
Изкарвал си прехраната като отглеждал малко стадо кози и разменял това-онова с жителите на
едно близко село, което се намирало само на ден път от кошарата му. Да, може би изглежда
малко странно, но той наистина живеел заедно с козите си и затова не му трябвала отделна
колиба
— Възможно е да се е страхувал да не се случи нещо лошо на животните - предположи
Димар. - Поведението му не е било много нормално, но може би е преживял тежко премеждие в
миналото. Например, някой от най-близките му хора да е загинал, когато той е бил далече от
него и не е можел да му помогне - това обяснява защо е живеел при тях в кошарата.
— И аз мисля, че Алар се е опитвал да избяга не много успешно от миналото си - кимна
Шангри. - Живеел е в смутни времена - времената, когато са се създавали империите и
нашественици са тормозели мирното население. Дошъл е сам, без семейство и приятели - това
потвърждава моето подозрение. Сигурно е бил жертва на нечие нашествие, опустошило родните
му места.
— И така, Алар преживявал някакси, без да се радва на изобилие, и бил доволен. Сигурно е
мислел, че е оставил зад гърба си тежките времена. Но боговете не мислели така, те му били
приготвили още едно изпитание.
— Не му е било леко на този Алар - отбеляза Димар
— О, аз май се поувлякох - упрекна се Шангри. - Преданието за Алар винаги ме е карало да се
забравям. Да съкратя ли разказа си?
Ако поискаш Шангри да го даде по-кратко, отиди на 60. В противен случай отиди на 59.
58.
Имаш възможност да повишиш три свои оценки с по 1 точка и още една с 2 точки.
Сам определи кои. След като нанесеш промяната в дневника, отиди на 55.

—

59.
Не, не - отвърна Димар. - Интересно ми е да науча за този Алар

Случила се тежка зима - продължи разказа си Шангри. - Пътеките били затрупани от дебел
сняг, човек не можел да измине дори десетина крачки без да затъне в някоя дълбока пряспа и
никога не било сигурно дали ще успее да се измъкне от нея. Бялата смърт пирувала с телата на
неразумните. Времената били тежки за хората, но и зверовете не преживявали по-леко. Голяма
глутница - две дузини, а може и малко повече на брой - сновяла из местността и отчаяно търсела
плячка. Очите на зверовете били кървясали от глад, а обонянието им - изострено до крайност.
— И, разбира се, те се нахвърлили срещу стадото на Алар - предположи Димар.
— Да, досетливи мой ученико - усмихна се Шангри. - Всъщност първо глутницата се
натъкнала на селото, но скоро зверовете разбрали, че нямат сили да се преборят с тълпата от
решени да защитят добитъка си хора и се оттеглили. После сляпата случайност или острото им
—

обоняние ги отвели до кошарата на Алар, а уплашеното блеене на козите ги подлудило. Е, те
веднага надушили човешката миризма, но не се уплашили от нея - имали страх само от много
хора, а този бил сам. Струвало им се, че ще могат лесно да се справят с него и да се доберат до
така желаната и нужна плячка.
Кошарата била направена от гъсто преплетени клони, а малките дупки били запушени с
шума и изпечена кал. Постройката, преживяла не една и две тежки бури, издържала и на
напора на вълците, които били обезумели от глад и се хвърляли бясно срещу стените,
опитвайки се да намерят пролука към привлекателната вечеря.
Алар разбрал, че рано или късно някой от зверовете ще успее да се промъкне вътре и тогава
схватката ще бъде на живот и смърт. Затова предпочел да се изправи срещу опасността
веднага. Стиснал здраво тоягата си и открехнал вратата.
Открилата се пролука била малка, колкото за един вълк. Първият неканен гост бил проснат с
размазан череп и се строполил на входа. Следващите двама споделили съдбата му. Но
четвъртият успял да захапе тоягата. След него в кошарата нахълтал още един звяр, после още
един. Изглеждало сякаш съдбата на Алар била предрешена.
Ако този драматизъм ти се стори прекален и пожелаеш да прекъснеш Учителя и да го
помолиш да съкрати историята, отиди на 62. В противен случай отиди на 61.
60.
Предпочитам да чуя само най-важното. Учителю - каза Димар.
— Добре, съгласи се Шангри. - Случила се тежка зима и глутница вълци нападнала кошарата
на Димар. Били точно две дузини освирепели зверове, готови на всичко, за да се доберат до
плячката. Но Алар се изправил срещу тях..
— С голи ръце? - попита недоверчиво Димар - Струва ми се невъзможно.
— Истина е - настоя Шангри. Убил първите четири звяра с тоягата си, но другите нахлули в
кошарата му и изглеждало, че е дошъл последният му час, но не било така Той ги убил.
Всичките двадесет вълка. Отиди на 66.
—

61.
— И тогава? - попита развълнувано Димар. - Не ми казвай, че са го разкъсали!
— Не, не са успели, разбира се. Нали тогава нямаше да има легенда? Тогава се случило нещо
странно. Нещо, което изглежда невероятно и все пак е истина, но никой не може да обясни как
точно е станало. Именно тази част от легендата е най-важната и мнозина я смятат за измислица.
А аз твърдя, че е истина, защото така ми подсказва сърцето. Във всеки случай знам какво е
почувствал и разбрал човекът, който е наблюдавал цялата случка.
— Излиза, че Алар не е бил сам? - възкликна ученикът.
— Не, имало свидетел на героичната му битка с вълците. Именно той, а не Алар е превърнал
случката в легенда, разказвайки я на хората.
— Значи този свидетел се е намесил?
— О, не! Той бил съвсем премръзнал и вкочанен, почти не можел да се движи. Хората от
селото го пратили да предупреди Алар за глутницата, защото изпитвали топли чувства към
отшелника и не искали да му се случи нищо лошо. Но когато пристигнал при кошарата, човекът
бил толкова уморен от неравната битка със суровата природа, че едва пълзял в дълбокия сняг.
Цяло щастие било за него, че вълците не мислели за нищо друго, освен за стадото на Алар. Не,
Димар, този човек няма никакъв принос за победата на Алар. В легендата той е разказвачът, а не
героят. Славата се пада изцяло на Алар.
— Невъзможно! - възкликна Димар. - Самият аз често съм се счепквал с вълци и знам, че
понякога дори половин дузина от тези зверове са способни да се справят с войн. Как се е
справил с тях Алар?
— С крясъци!
— С крясъци?
— Точно така. Разказвачът упорито твърдял така и аз съм склонен да му се доверя изцяло.
— Това е смешно. Искаш да ме накараш да повярвам, че е успял да изплаши двайсетина
прегладнели до смърт вълка само с крясъци.
— Тук грешиш. Не съм споменал, че ги е изплашил, нали? Не съм казал, че те са се разбягали.
Всъщност той ги е убил Да, убил ги е с крясъци! Когато всичко свършило, на снега пред
кошарата лежали двадесетина мъртви звяра, а още четири намерили смъртта си в самата
кошара. Впечатлени от случката. селяните нарекли мястото Вълчи гроб.

Ако решиш да чуеш съкратена версия на по-нататъшния разказ на Шангри, отиди на 64. В
противен случай отиди на 63.

62.
— И тогава? - попита Димар. - Интересува ме само най-важното, Учителю. Нима е успял да се
справи?
— Да, мой любими и нетърпеливи ученико, той наистина е успял да се справи с освирепелите
зверове.
— Този Алар ще да е бил голям воин. Счепквал съм се с глутници и знам, че е много трудно
да победиш дори само пет-шест вълка.
— Но той е победил цялата глутница!
— С голи ръце? - попита недоверчиво Димар - Струва ми се невъзможно.
— Истина е - настоя Шангри. - Убил първите четири звяра с тоягата си, но другите нахлули в
кошарата му и изглеждало, че е дошъл последният му час, но не било така. Той ги убил
всичките двадесет вълка.
Отиди на 66.
63.
— Чакай, а труповете на вълците? Нямало ли е кръв по тях?
— Само по първите нахълтали в колибата зверове, които Алар убил с тоягата си. Останалите
изглеждали като живи... само дето сърцето им било спряло да тупти, а очите им били кървясали
и изскочили от орбитите. Но по нито един от труповете нямало рани от удар с тояга или друго
оръжие. Разказвачът се кълнял, че ги разгледал най-подробно преди да помогне на Алар да ги
одерат и да заровят окървавените им тела в земята. А с кожите, след обработка, за която жените
от селото с радост помогнали, кошарата станала малко по-уютна и доста по-топла.
— И това е краят? - попита Димар.
— Да, това е краят - потвърди Шангри. - Освен ако не искаш да узнаеш нещо повече за Вълчи
гроб от легендата за основателя му. Всъщност аз започнах да ти я разказвам не заради самата
история, но май се поувлякох.
Е, щом е имал причина да ти разкаже цялата история дотук, няма начин - ще трябва да го
изслушаш още малко. Отиди на 65.
64.
И искаш да ме накараш да повярвам, че е убил двадесет звяра с голи ръце? - възнегодува
Димар. - Невъзможно!
— Но е истина! - възрази Шангри.
Отиди на 66.
—

65.
Значи селото е възникнало по-късно? - попита Димар.
— Петдесет години по-късно, ако трябва да сме точни. Тогава по тези места за първи път се
появили воините на Серт, основателя на Малкорската империя. И подобно на много завоеватели
преди и след тях, тези груби мъже не си поплювали, когато им се отдадял случай да плячкосат
някое село. Не се смилили и над потомците и съселяните на разказвача на легендата.
Половината от тях намерили гробовете си в развалините на своите родни домове, а оцелелите
основали селото Вълчи гроб...
— Нека позная къде - усмихна се Димар. - Около кошарата на Алар, нали?
— Точно така - кимна Шангри. - Оцелелите се заселили при Алар и така възникнало селото,
наречено Вълчи гроб. В по-нататъшната му история нямало нищо интересно, затова легендата
за двубоя на Алар с глутницата се предавала от поколение на поколение, за да достигне до наши
дни.
Ако имаш още някакъв въпрос към Шангри по повод историята с Алар, отиди на 66. В
противен случай отиди на 14
—

66.
— Може би Алар е владеел някакво тайнствено бойно изкуство, благодарение на което е
победил глутницата? - предположи Димар. - Изкуство, за което ние дори не подозираме или
поне не вярваме, че съществува извън легендите за старите майстори!
— Да, така е - потвърди Шангри - Сега ни се струва повече от странно, че викът може да
убива. Никой от сегашните воини, поне сред познатите на мен, не може да се похвали с това
умение. Но легендата уверява, че е станало точно така - Алар е убил вълците със силата на гласа
си. И се надявам, че умението му не е изчезнало безследно след неговата смърт. Може би той е
успял да го предаде на някой свой ученик
— Вярваш ли, че във Вълчи гроб може да се намери човек, който владее това изкуство?
Тогава той може да ни бъде много полезен в битката с врага, ако се съгласи да ни помогне. Да се
бие на наша страна или да ни предаде изкуството си, за да станем по-силни.
— Не знам - въздъхна разтревожено Шангри. Докато разказваше историята, мисълта му за
малко бе забравила за надвисналата опасност. - Не ми се иска да разчитаме на подобни
възможности. Твърде голяма е опасността, а времето е малко. Ти не бива да се отклоняваш от
задачата си, а друг толкова способен боец нямам, затова се налага да не мисля за убиващите
крясъци. Сега се упреквам, защото винаги съм знаел за тях и съм вярвал в истинността на
легендата за Алар, но никога не намерих време да проверя дали умението се е запазило. Дано
това да не се окаже фатално за съдбата ни.
— Не! - Димар несъзнателно и твърде развълнувано повиши глас. - Няма враг, който да
притежава силата да се справи с нас! Карган трябва да пристигне всеки момент, а аз ще доведа
още двама велики майстори и ще донеса думите на Пророка! Тогава ще бъдем непобедими!
— Дано стане така. както казваш - поклати глава Шангри. - Но аз имам някакво странно и
зловещо предчувствие, Димар. Мисля, че повече няма да се видим. Всяка вечер сънувам една и
съща сцена от собствената си смърт - горя на клада, запалена от човек, чието лице е скрито в
пушеците и затова не мога да го позная. Но не той е причината за смъртта ми, дори мисля, че е
мой приятел. Аз съм бил мъртъв дълго преди той да ме положи на кладата.
— Не говори така, Учителю, ти няма да умреш скоро!
— Уви, истината е такава, каквато я виждаме и чувстваме със сърцето си, а не каквато искаме
да бъде. Тя не бива да се крие от никого, а най-малкото от самите нас, защото е опасно да
живееш в свят на илюзии. И знаеш ли, Димар, най-страшното не е моята смърт. Вестта за нея ми
е неприятна, но аз съм вече стар и да умра не означава, че е дошъл краят на света. Лошото е, че в
съня виждам и други две клади. На едната като че ли съзирам Карган, а другата е огромна и
върху нея са натрупани множество трупове. Трупове на мои ученици, ако интуицията не ме
лъже, а тя го е правила твърде рядко през изминалите години, за да си позволя да се усъмня в
нея. Страхувам се, че краят на Шангри наближава. Виждам го в кошмарите си и знам, че не мога
да го предотвратя.

— Стига! Престани! - извика развълнувано Димар. - Това училище не може да загине.
Никога! Виж учениците си - те са много и са силни! А най-добрите от тях са непобедими
майстори. Всеки враг, който се осмели да нападне Шангри, ще намери смъртта си.
— Това би могло само да ме направи щастлив, ако се окаже вярно - каза Шангри, който
привидно бе успял да превъзмогне мрачните си предчувствия и сега по устните му играеше
загадъчна усмивка. – Е, май се разприказвахме прекалено много. Време е да се разделим. Чака
те дълго и трудно пътешествие, а времето е малко и не бива да се бавиш. На добър път!
Последва бърза мъжка прегръдка, Димар усети как Шангри за миг се вкопчи в него, сякаш не
искаше да пусне нещо твърде скъпо. Но след секунда това чувство се разсея и когато двамата се
разделиха, Учителя намери сили да помаха за довиждане, загледан в отдалечаващия се воин.
После, когато остана сам, лицето му се изкриви от болка. Можеше да премълчи истината
пред Димар, но не и да я скрие от себе си - видението беше станало твърде реално и не се
ограничаваше само да се появява в сънищата му. Влиянието му върху Шангри се бе
разпростряло дотам, че когато Учителя погледнеше към някой от учениците си, той виждаше
окървавено лице и изцъклени, бездушни очи. Несъмнено, смъртта беше на път към Шангри,
потривайки доволно ръце в очакване на страхотен пир.
Но имаше една подробност в целия този кошмар, светъл лъч в царството на мрака, който
крепеше Шангри и му вдъхваше плаха и неясна надежда за бъдещето. Лицето на Димар си беше
все същото открито и усмихнато лице, по него нямаше кръв и рани дори сега, когато кошмарът
бе станал толкова реален. И колкото повече се замисляше Учителя, толкова по-сигурен ставаше,
че именно Димар е мъжът, чието лице бе скрито в пушеците на кладите.
— Надявам се, че съм успял да ти предам достатъчно от своите знания, за да имаш сили да
отмъстиш за нас, които ще паднем в битката за Шангри - промълви Учителя, загледан в
посоката, накъдето изчезна Димар. - И дано това не те обрече на смърт, защото врагът наистина
е много силен, едва ли сам воин би успял да се справи с него. Но ти може и да сполучиш,
защото самите богове са те белязали за велики дела.
Отиди на 67.

67.
През първите два дни от пътуването на Димар не се случи нищо интересно. Той вървеше по
оживени пътища и срещаше тълпи от хора, но странеше от тях, защото сърцето му се беше
свило при мисълта за надвисналата над Шангри опасност.
Но на третия ден Димар остави оживените пътища, защото бързаше да стигне до Пророка, а
пътят заобикаляше много. Затова воинът пое по една пътечка, която щеше да го изведе побързо до Лабиринта на мъдреците.
Пътеката водеше право през планината, но Димар не се страхуваше да броди сам по места,
където рядко стъпва човешки крак. От малък той беше отрасъл в планината и беше свикнал да
живее в дебрите й, подобно на див звяр. Често по време на странстванията си из различни земи
Димар си беше мислил, че градовете са далеч по-опасни от планинските усои.
Наистина, в планината винаги можеше да срещнеш хищници - глутница изгладнели вълци,
побеснял глиган, разярена мечка. Но и градовете не отстъпваха със своите крадци, убийци и
просяци. И тъй като Димар не беше свикнал да убива хора. а със зверовете беше лесно да си
враг, той предпочиташе да се сражава в планината.
Но денят не предвещаваше премеждия със зверове. Чуваха се само песните на птичките, а на
два пъти мерна орел във висините, но това беше всичко.
Изведнъж гората свърши и пътеката излезе на открито, за да прекоси една долина. А точно 8
най-ниското място на долината, седнал върху голям объл камък, стоеше белобрад старец, който
се подпираше на късата си тояжка и примигваше към слънцето.
Димар огледа възрастния човек. Разбира се, можеше да е и някои маскиран разбойник, но
едва ли. Стойката му не изглеждаше престорена, а и бръчките по лицето май бяха съвсем
истински. Не, по-скоро си беше старец, макар че дявол го знае как беше попаднал на това пусто
място. Може би беше някой отшелник.
Старецът забеляза младежа, когато той се приближи на няколко крачки от него. Той извърна
глава към Димар. присви очи. за да го огледа по-добре и се усмихна приветливо. После тънката
му костелива ръка се вдигна бавно за поздрав.
Димар също махна приветливо с ръка и се приближи до стареца
— Здравей, страннико! - поздрави го възрастният човек.
Какво ще отговориш сега?
- „Привет и на теб, друже!” - отиди на 80.
- „Добра среща, старче”- отиди на 87.

68.
Редно-нередно, ще трябва да ти откажа - отсече Димар. - Важна работа имам, казах ти вече.
Не ми се сърди, ама не мога да се отплесвам от нея заради теб.
— Може и да си прав - присви хитро очи старецът. - а може и да не си. Откъде знаеш, че това
приключение не е част от твоята „много важна работа”, а? Кажи де, откъде?
— Не му е сега времето да обяснявам, старче, че дълъг път ме чака - отвърна Димар - Хайде,
остани със здраве, пък друг път ако се видим, може и да приема приключението ти.
— Чакай! - спря го старецът с властен глас.
— Димар се обърна изненадано към него. Не беше очаквал такава сила от възрастния човек,
затова го изгледа учудено.
— Казах ти, дълг имам към теб и затова съм дотътрил старите си кокали в тая пустош, за да
ти помогна. А пък ти бягаш от мен. На какво прилича това?
— Не бягам, ама не виждам с какво можеш да ми помогнеш - обясни воинът.
— С това-онова, все нещо - отговори загадъчно старецът. - Пророк съм аз, макар да не ми
личи много-много. Имах видение онзи ден, то ме накара да дойда тук, за да се срещна с теб.
Знам и по каква работа си тръгнал.
— Не може да бъде! Само двама души знаем за нея, а другият е далеч оттук, няма как той да
ти е казал.
— И въпреки това знам - настоя старецът. - Да ти кажа ли? Тръгнал си към мъдреците, за да
се срещнеш с Пророка!
— Прав си! Я чакай! Да не би ти...
— Не, не съм Пророка Аз съм обикновен пророк, рядко имам видения. Това за теб беше найсилното в живота ми.
— И с какво ще ми помогнеш?
— Ще ти разкрия една тайна, без която няма да можеш да преминеш през изпитанията на
лабиринта - отвърна старецът. - Тайната на ключовете!
Отиди на 98.
—

69.
Димар приклекна бързо с изправен напред десен крак и се завъртя на възглавничката под
пръстите на левия си крак, помагайки си и с ръце. Кракът му изсвистя пред нападателите и ги
накара да се заковат на място.
Но за да ги държи на разстояние, той трябваше да движи крака си много бързо, а Димар не
владееше добре тази техника. Това позволи на нападателите да намерят пролука в защитата му.
Изведнъж Димар почувства силен удар в гърба, който го накара да се подпре с две ръце, за да
не удари главата си в скалната площадка. Тримата се нахвърлиха върху него и започнаха
яростно да го бият. Накрая той изпадна в безсъзнание.
Намали своята „сила на духа” с 2 точки. След това отиди на 108
70.
Пазителите на пещерата - за такива ги смяташе Димар - бяха трима, но бойните им умения
взети вкупом отстъпваха на тези на Димар. Воинът лесно се справи с тях.
Той се извърна настрани и вдигна десния си крак към нападателите. Изчака ги да се
приближат на няколко крачки и направи бърз скок напред, отблъсквайки се от земята с левия
крак. След това заби петата на десния си крак в гърдите на десния от тримата.
Но с това ударът не свърши. Десният крак на Димар започна да се стрелка във въздуха пред
лицата на смаяните пазители и да им нанася бързи удари. Те не бяха много силни, но попадаха
на болезнени места, а и се сипеха като градушка.
Единият нападател получи силен ритник в челото и се строполи на земята с тежко тупване.
Другите двама отстъпиха назад и се приготвиха за решителен отпор. Вече бяха научили урока
си - знаеха, че немогат да победят своя противник с атаки, затова отстъпиха в защита, готови да
пазят входа на пещерата.
Димар пристъпи решително към тях, готов да им покаже нещо от арсенала на своите
нападателни техники.
— Спрете! - прогърмя силен глас от входа на пещерата.
— Двамата пазители веднага заеха почтителни пози и се поклониха на невидимия си
господар.
— Разкарайте го! - заповяда им гласът.

За миг Димар си помисли, че той говори за него, но действията на двамата го успокоиха - те
внесоха пребития си другар в пещерата.
— Влез, странниче! - покани го гласът. - Ти заслужи това право.
Отиди на 85.
71.
Димар се замисли, после протегна ръка към петата чаша и бавно я изпи. После я остави на
масата и каза:
— Е, приключихме с този въпрос. Мисля, че сега е време да науча нещо за тези тайнствени
ключове.
Инг и Янг се спогледаха и си кимнаха доволно.
— Умно момче - каза Инг. - Може и да излезе нещо от него.
— О, да - съгласи се Янг. - Току виж отговори на всичките ни въпроси и узнае цялата тайна на
ключовете.
— Хей, я стига сте си приказвали! - прекъсна ги Димар. - Не е ли време да ми разкажете нещо
за ключовете?
И тогава те започнаха да му разказват...
Обаче, читателю, ние двамата с теб няма да проследим какво точно са си говорили те в
пещерата, защото това се е случило преди много години и тогава хората са имали един особен
език - нито на мен ще ми е приятно да пиша сериозни обяснения на него, нито на теб - да ги
четеш. Ето защо ще използвам авторовия текст, за да ти предам обясненията на Инг и Янг с
думи прости. Ще си помагам със схемите, които са означени с общото заглавие „Прости
ключове”.
Ключът е начин да запишеш някакъв текст по особен начин, така че да затрудниш
максимално всеки, който пожелае после да го прочете без твое позволение. Този текст се
записва в „поле”, което най-често е квадрат. На схемите е показан квадрат с шестнайсет малки
квадратчета в него. но ако искаш да запишеш текст, който е по-дълъг от шестнайсет букви,
трябва да увеличиш броя на малките квадратчета. В тази книга ще става дума само за къси
текстове (до шестнайсет букви).
В шестнайсетте квадратчета на полето записваме шестнайсет букви. Ако нашето съобщение е
от десет букви, другите шест квадратчета попълваме със случайни букви, за да не издадем на
врага от колко букви е нашето съобщение (иначе той трябва само да преброи пълните
квадратчета и ще узнае това).
Как става самото попълване? Е, именно при него за първи път в цялата дълга операция е
нужен ключ. Виждаш един примерен ключ - най-горе в лявата колона. Той се „прави от картон
и е с големината на полето. Черните квадратчета в него са от самия картон и са плътни, а белите
се изрязват, за да се вижда през тях и на тяхно място остават дупки. Като сложиш този ключ
върху полето, ще видиш, че картонът закрива дванадесет от шестнадесетте квадратчета на
полето. В останалите четири (дупките) ще запишеш в полето първите четири букви от твоето
кратко съобщение, като спазваш следните две правила:
1) първо пишеш буква в квадратче, което е на по-горен ред от другото
2) ако двете квадратчета са на един ред, първо пишеш буква в лявото.
Така записваш първите четири букви. След това завърташ ключа по посока на часовниковата
стрелка, така че от положение да дойде в положение 2, както е показано на схемата. След това
отново го слагаш върху полето. Ще видиш, че отдолу се появяват нови четири квадратчета и в
тях записваш нови четири букви. После завърташ оше веднъж ключа по посока на
часовниковата стрелка и пак го слагаш върху полето, и пак пишеш нови четири букви. Цялатa
процедура се повтаря, докато u шестнадесетте квадратчета на полето не се запълнят с букви.
И спокойно, няма опасност някое квадратче да ти се появи два пъти под ключа. Системата е
измислена така, че с три завъртания да попълниш всичките шестнадесет квадратчета.
Във всяко квадратче на „полето” е записана по една цифра. Тя показва кой номер по ред
буква от съобщението ще запишеш в съответното квадратче.
След като попълниш всичките шестнайсет квадратчета, ти вече си си свършил работата записал си скрито съобщение. Но как то може да бъде прочетено от друг? Първо, той трябва да
има същия ключ като теб. Ако следва завъртанията по посока на часовниковата стрелка, той ще
може да прочете текста.
Да видим дали си разбрал нещо. Виж двата примера. С дадения „ключ”, като използваш
последователно четирите му положения, прочети какъв е текстът, записан в пример 1 и в
пример 2.

В пример 1 трябва да прочетеш следното: „Б Я Г А Й С ПА Р И Т Е Б Я ГА” - точно
шестнадесет букви, разбира се. Ясно е, че съобщението е „Бягай с парите”, а останалите четири
букви са само за заблуда.
В пример 2 трябва да про четеш. „К Р И С Т А Л Ъ Т Е Ц Е Н Е Н К ” , а съобщението
гласи: „Кристалът е ценен”.

Много важен за разчитане на текста е начинът, по-който ще въртиш ключа, докато пишеш.
Но това е друго знание, което тепърва трябва да заслужиш. Засега считай, че си придобил
способността да разчиташ прости ключове, ако са ти дадени ключът и полето. Отиди на 78.
72.
— Извинявай, друже, че те обидих! - промълви засрамено Димар. - Не съм искал да ти
напомням за годините, нито пък да те оскърбявам. Неволно излезе от устата ми този поздрав.
— Ех, момче, момче! Аз само се шегувах, а пък ти взе, че се засегна. Запомни - човек е млад в
сърцето и душата, а не в лицето, затова твоята приказка не беше обидна, ти виждаше само
старческите ми бръчки.
— Мъдри думи каза, старче - каза Димар. - Ще ги запомня, защото в тях има истина. Но защо
си сам тук, сред тази пустош?
— Млад си, затова не ги разбираш тези работи - поклати глава старецът. - Дърта кранта съм
аз, ама какво да правя, като имам дълг и трябва да го изпълня.
— Какъв дълг, дядо?
— Дълг към теб, моето момче. Трябваше да дойда дотук и да те изчакам, за да ти предложа
нещо. Млад си, силен си, а и смелост имаш в излишък - искаш ли да преживееш едно
приключение?
— Май много ще ми станат приключенията, дядо - отвърна Димар. - Да не мислиш, че сега се
разхождам от скука? Имам важна работа, не мога да се отклонявам от нея. Затова ще трябва да
ти откажа.
— Все пак помисли, не е редно да отхвърляш приключение с лека ръка.
Уф. откъде изникна този старец? Ами. от въображението на автора, как откъде! И сега
ти ще трябва да решиш дали да приемеш предложението му. Ако се престрашиш да
преживееш допълнително приключение, отиди на 92. В противен случай отиди на 68.

73.
Димар беше от воините, които мислят, преди да предприемат някакво действие по време на
битка - това беше един от първите уроци, които той получи от Шангри. И сега, въпреки че беше
изненадан от атаката на тримата, той не избърза с реакцията. а предпочете да помисли.
Драконовата опашка беше добра техника, но не особено подходяща в случая. С нея щеше да
порази единия от нападателите, но в същото време щеше да даде на другите двама възможност
да се приближат до него и да опитат удар В стила на Шангри тази техника се използваше само в
двубой. Затова Димар избра ниския пумпал.
В и А оценката си за „нисък пумпал” и прибави към нея шанс. Ако резултатът е по-голям
от 8, отиди на 106 В противен случай отиди на 69
74.
До пещерата имаше два дни път. Нищо интересно не се случи през тях, ако не броим
нападението на два измършавели вълка, които в отчаянието си се нахвърлиха срещу Димар.
Воинът бързо ги отказа от безумния им замисъл с няколко здрави ритника. Зверовете се
отдалечиха, скимтейки жаловито.
По обед на третия ден Димар откри пещерата. Отворът й зееше високо горе в почти
непристъпните скали, а пред него имаше широка площадка. Хора не се виждаха, но може би се
криеха зад ръба на площадката, кой знае.
Димар остави скромния си багаж долу и започна да се катери по скалите с голи ръце. За
някой друг сигурно би било невъзможно, но не и за отлично тренирания воин. Обучението при
Шангри бе закалило ръцете му и той не изпитваше трудност да се държи за скалите дори само с
един пръст, докато търсеше пътя нагоре.
Слънцето вече клонеше към залез, когато най-сетне се добра до площадката и стъпи върху
нея. Воинът въздъхна облекчено. Беше изкачил поне сто крачки височина, а трябваше да мисли

и за връщане, но по-късно. Сега трябваше да открие пазителите на пещерата и да говори с тях,
за да научи тайната на ключовете, за която му беше разказал старецът.
Поне що се отнася до пазителите, те се появиха светкавично бързо. Само че бяха не двама, а
трима. Изглеждаха здрави момчета и нападнаха Димар с бойни възгласи. Всичко стана толкова
бързо, че той нямаше време да ги спре с думи - трябваше да се бие с тях.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 86. Ако е нечетно, отиди на 97.
75.
Виж, читателю, сега не е време за шегички. Вкарах този епизод, само за да раздуя малко
обема на книгата, никога не съм предполагал, че ще го прочетеш.
А-а-а, сега се сещам - виновно е твоето проклето любопитство, което те кара да се ровиш
из всички разклонения, за да видиш какво ще стане. Е, добре. Видя какво става на този епизод
- абсолютно нищо Единственият резултат е, че трябва да продължиш на 104.
Но преди това приеми моите поздравления. Допадат ми хората, които угаждат на своето
любопитство и искат да погледнат нещата от всички ъгли. Защото докато изборът на
епизод 82 беше фиктивен, следващите избори в тази книга не са. Например, има много
варианти да минеш през Лабиринта и по всеки от тях ще се сблъскаш с различни задачи. В
лабиринта има цели осем стаи, а ти ще минеш едва през четири от тях. Разглеждането на
другите остава задача на твоето будно любопитство. Отиди на 104.
76.
Димар помисли малко, след това протегна ръка към третата чаша от редицата и я пресуши на
един дъх.
— Това е то! - каза той. - Кога ще се разбере дали съм изпил отрова?
Инг и Янг се спогледаха разочаровани.
— Жалко! - каза Инг. - Изглеждаше приятен младеж, а излезе глупак.
— Добре, че не сложихме истинска отрова - отвърна Янг. - Все пак мисля, че не е глупак,
просто не е дорасъл за мъдростта, която искахме да му поверим.
Димар не чу последната част от разговора им Предметите и хората започнаха да плуват пред
погледа му и той бавно се отпусна назад, за да тупне на пода. Малко след това двама от
пазачите го изнесоха навън.
Отиди на 102, където ще намериш обяснение на задачата, а после ще разбереш откъде ще
продължиш играта.
77.
Димар беше от воините, които мислят, преди да предприемат някакво действие по време на
битка - това беше един от първите уроци, които той получи от Шангри. И сега. въпреки че беше
изненадан от атаката на тримата, той не избърза с реакцията. а предпочете да помисли.
Ниският пумпал беше ефектна техника, но не беше разумно да се приложи в дадения случай.
Шангри го учеше. че тя е подходяща, когато противникът те е заобиколил от всички страни и
трябва да се прикриваш едновременно отвсякъде. А в случая не беше така. Тримата атакуваха
от една посока, следователно щеше да е по-правилно да бъдат посрещнати с луд жерав.
Виж оценката си за „луд жерав” и прибави към нея шанс. Ако резултатът е по-голям от 8.
отиди на 70. В противен случай отиди на 93.
78.
Но какво да правя, ако ключът е по-сложен? - попита Димар. - Нали има и такива?
— Има, и то какви! - възкликна Инг. - Свят да ти се завие!
— Но - продължи мисълта му Янг - ти все още не си доказал, че си достоен за тях.
— Какво трябва да направя?
— Ами - каза Инг. - нека да се върнем на задачата с чашите.
И тогава Димар забеляза, че npeд него отново има пет, пълни догоре с бистра и еднаква на
вид течност, чаши Докато Инг му беше обяснявал за простите ключове, Янг беше успял да
напълни изпразнената пета чаша и сигурно да ги поразмести.
— Чашите са разместени - потвърди Янг подозренията на Димар. - Затова забрави всичко,
което сме ти казали досега и слушай новите условия.
— Три от чашите са пълни с отрова, а две - с бистра вода - започна Инг.
— Първите две чаши с отрова са една до друга, а третата е през една чаша от тях - допълни
Янг.
—

— Ако знаеш само тези две условия и можеш да избираш между първата и втората чаши
отляво надясно. коя от двете ще предпочетеш?
— Нека да допълня, че нито една от тях не можеш да определиш като изцяло безопасна - има
варианти, при които всяка от двете чаши е отровна. Важното е да избереш тази, която е
безопасна в повечето от вариантите, да заложиш на по-големия шанс.
Коя от двете чаши ще избереш?
- първата - отиди на 83.
- втората - отиди на 88.

79.
Димар беше изненадан от вихреното нападение на тримата и не успя, да прецени правилно
как да им противодейства. Ако имаше само миг да помисли, щеше да се сети, че ниският
пумпал беше най-подходящата техника за този случай.
Вместо това той избра драконовата опашка. На пръв поглед решението беше правилно противникът атакуваше неразумно. Димар си избра един от тримата и го посрещна с извъртане
и рязко изправяне на десния си крак. Главата на мъжа се отметна назад от силния у.дар и той се
строполи.
Но прилагането на тази техника бе дало възможност на другите двама да се приближат
опасно до Димар. Единият от тях го удари с юмрук в гърба.
Другият заби стегнатите си пръсти в ребрата му. Димар се присби от болка. Двамата
започнаха да го бият. докато накрая той не изгуби съзнание.
Намали своята „сила на духа” с 3 точки. След това отиди на 108.
80.
Привет и на теб, друже! - отвърна Димар.
— Ех - въздъхна дълбоко старецът, - благодаря ти за добрата дума, но май съм твърде стар, за
да бъда другар на такива като теб.
— Човек е млад в ума и в сърцето, а не в лицето, дядо - възрази му воинът. - Затова те
поздравих като мой другар. Та кой старец би се осмелил да навлезе сам в тази пустош?
— Млад си, затова не ги разбираш тези работи - поклати глава старецът. - Дърта кранта съм
аз, ама какво да правя, като имам дълг и трябва да го изпълня.
— Какъв дълг, дядо?
— Дълг към теб, моето момче. Трябваше да дойда дотук и да те изчакам, за да ти предложа
нещо. Млад си, силен си, а и смелост имаш в излишък - искаш ли да преживееш едно
приключение?
— Май много ще ми станат приключенията, дядо - отвърна Димар. - Да не мислиш, че сега се
разхождам от скука? Имам важна работа, не мога да се отклонявам от нея. Затова ще трябва да
ти откажа.
— Все пак помисли, не е редно да отхвърляш приключение с лека ръка.
Уф, откъде изникна този старей? Ами, от въображението на автора, как откъде! И сега
ти ще трябва да решиш дали да приемеш предложението му. Ако се престрашиш да
преживееш допълнително приключение, отиди на 92. В противен случай отиди на 68.
—

81.
Я, дядо, ти си бил много обидчив! - възкликна Димар. който и не мислеше да се засрамва
от упрека на стареца. - А аз те имах за мъдрец и като такъв те поздравих. Може да си млад в
сърцето и в душата си, но я се погледни в някоя локва или малко езерце - лицето ти е цялото в
бръчки, защото на години си стар. И затова те поздравих така, от уважение към мъдростта и
опита, които стоят зад тези бръчки. Помислих, че си достатъчно мъдър, за да приемеш възрастта
си и да не се свениш от нея, сякаш си кокетна дама.
— Остър език имаш, момче, и лошо хапеш - засмя се старецът. - Едва се видяхме и ето че
успя да ми се накараш едно хубаво. Ама си прав, шегувах се за твоя поздрав.
— Така е - каза Димар. - Когато те нарекох старче, исках да изкажа почитта си към твоята
възраст, пък ти ме заяде. Какъв си ти такъв старец, сприхав като стара мома!
— Ех, намерих си майстора!
— Намери го, я! Ами кажи ми сега, какво правиш в тази пустош, далеч от хората? Може да ти
е млада душата, ама краката ти са стари, как си се довлякъл дотук, а и как ще се отвлечеш
обратно?
—

— Млад си, затова не ги разбираш тези работи - поклати глава старецът. - Дърта кранта съм
аз, ама какво да правя, като имам дълг и трябва да го изпълня
— Какъв дълг, дядо?
— Дълг към теб, моето момче. Трябваше да дойда дотук и да те изчакам, за да ти предложа
нещо. Млад си, силен си, а и смелост имаш в излишък - искаш ли да преживееш едно
приключение?
— Май много ще ми станат приключенията, дядо - отвърна Димар - Да не мислиш, че сега се
разхождам от скука? Имам важна работа, не мога да се отклонявам от нея. Затова ще трябва да
ти откажа.
— Все пак помисли, не е редно да отхвърляш приключение с лека ръка.
Уф, откъде изникна този старей? Ами. от въображението на автора, как откъде! И сега
ти ще трябва да решиш дали да приемеш предложението му. Ако се престрашиш да
преживееш допълнително приключение, отиди на 92. В противен случай отиди на 68

82.
— Нашият първи въпрос е - започна Инг - дали си готов да докажеш своите възможности?
— Моля? - попита недоумяващо Димар - Наистина ли ме питаш това?
— Защо, нима има нещо странно във въпроса на моя брат? - намеси се Янг.
— Много ясно, че има, но сега не е моментът да ви го обяснявам.
— Е, тогава просто ни отговори - каза Инг.
Ами, сподели мнението си по въпроса с тя, щом толкова настояват.
Ако отговориш, че искаш да докажеш способностите си, отиди на 104. В противен случай
отиди на 75.
83.
След кратко размишление Димар посочи първата чаша.
— Изпий я, щом си толкова сигурен - подкани го Инг.
— Не искам да залагам живота си в ръцете на случайността - възрази Димар. - Както самите
вие казахте, не мога да съм сигурен, че чашата е пълна с вода Доколкото мога да преценя, има
равни шансове чашата да е отровна и безопасна. С това отговарям на вашия въпрос, но не искам
да рискувам излишно.
— Браво! - възкликна Янг. - Това момче заслужава да му кажем още нещо.
— Ами тогава какво чакаме? - съгласи се Инг.
И двамата отново влязоха в ролята на учители... Но, както вече знаеш, ние няма да ги слушаме
какво си бърборят тримата, защото има по-съвременни начини да се обяснят сложните ключове.
Не е казано, че ключът може да се върти само по един начин, нали? Така е, има много варианти.
Но как да познаем кой от тях е използвал човекът, който е записал информацията в полето?
Това става много просто - той ни подсказва това с „0” и „ +”. Нулата означава, че трябва да се
чете, а плюсът - че трябва ключът да се извърти веднъж по посока на часовниковата стрелка.
Начинът, по който се върти ключът в схемата към епизод 71, може да се запише по следния
начин: „0 + 0 + 0 + 0”. Преведено на човешки език, това означава: „Слагаме ключа върху полето
и четем първите четири букви (това ни подсказва първата нула). След това завъртаме веднъж
ключа по посока на часовниковата стрелка (това ни подсказва първият плюс). После пак четем
(това ни подсказва втората нула) и т. н., докато не прочетем цялото съобщение.”
А как можем да запишем с нули и плюсове следния начин за четене: „Слагаме ключа и четем
После го завъртаме два пъти по посока на часовниковата стрелка. Пак четем, и т. н.”
Ето как: „0 + +0 ...”. Първата нула ни подсказва, че трябва да четем веднага щом поставим
ключа върху полето, а следващите два плюса ни подсказват, че трябва да завъртим ключа два
пъти, преди да прочетем още четири букви от полето.
Но никъде не е казано, че поредицата трябва да започва с нула. Може да поставим ключа
върху полето, да го завъртим един или няколко пъти по посока на часовниковата стрелка и едва
тогава да прочетем първите четири букви от полето.
Разгледай двата примера в схемата. И двата могат да се разкодират с показания ключ, ако се
следва правилото: „+ + 0 + + 0 + 0+ + 0”. А съобщенията са като предишните в пример 1 трябва
да разчетеш „Бягай с парите”, а в пример 2 - „Кристалът е ценен”.
Ако някои пасажи в това обяснение те затрудняват, прочети отново обяснението в епизод 71.
Ако и това не помогне, значи просто не разбираш от ключове и ще трябва да се оправяш без тях
по-нататък в играта Не се плаши, изобщо не си загубил шансове за крайна победа! Просто те
малко са намалели Отиди на 110.

84.
Димар помисли малко, след това протегна ръка към първата чаша от редицата и я пресуши
на един дъх.
— Това е то! - каза той. - Кога ще се разбере дали съм изпил отрова?
Инг и Янг се спогледаха разочаровани.
— Жалко! - каза Инг. - Изглеждаше приятен младеж, а излезе глупак.
— Добре че не сложихме истинска отрова - отвърна Янг. - Все пак мисля, че не е глупак,
просто не е дорасъл за мъдростта, която искахме да му поверим
Димар не чу последната част от разговора им. Предметите и хората започнаха да плуват
пред погледа му и той бавно се отпусна назад, за да тупне на пода. Малко след това двама от
пазачите го изнесоха навън.
Отиди на 102, където ще намериш обяснение на задачата, а после ще разбереш откъде ще
продължиш играта.
85.
Димар последва поканата на невидимия си домакин и пристъпи прага на пещерата. При
други обстоятелства не би постъпил така. но нали старецът му беше казал, че е задължително
да научи тайната на ключовете, а това можеше да стане само вътре.
Кракът му пристъпи в мрака и изведнъж бликна светлина, цялата пещера беше окъпана в
нея. Димар не можа да открие откъде идва тя, явно това беше едно от тайнствата на пещерата.
Помещението беше само едно. не много голямо. В средата му имаше гола дървена маса. зад
която седяха двама еднакви мъже. Бяха облечени в дълги черни роби. Голите им темета
лъщяха, а по лицата нямаше и следа от бръчка, макар да беше очевидно, че младостта на
двамата е отминала отдавна.
Пазителите на тайната на ключовете, досети се Димар. Този път истинските.
Единият от мъжете, този вляво, проговори.
— Казвам се Инг - каза той, - а това е моят брат близнак Янг. Видяхме как се справи с нашето
малко изпитание. Подлагаме на него всеки посетител и досега нито един не е успял да го
издържи. Поздравявам те!
— Нищо работа за добър боец от школата на Шангри - усмихна се Димар. - Свършиха ли се
изпитанията ви?
— Зависи какво имаш предвид - отвърна този път Янг. - Смятаме, че си достоен да влезеш в
нашата скромна обител и да се опиташ да научиш тайната на ключовете. Но сам разбираш, че
ние не можем да я споделим с теб, без да направиш нещо по-забележимо.
— Какво например?
— Имаме няколко въпроса към теб - поясни Инг.
— За всеки правилен отговор ще научаваш по нещо от тайната. Съгласен ли си?
— А имам ли друг избор?
— Боя се, че не - отговори Янг. - Решавай!
Имаше още един дървен стол. Димар решително пристъпи към масата и се настани на него.
След това разпери ръце към близнаците.
— Питайте! - каза той. Отиди на 82.
86.
Димар бързо зае защитна стойка и се приготви да посрещне атаката на пазителите Макар да
изскочиха от три различни места, те не използваха възможността да го нападнат от всички
страни. Вместо това тримата се подредиха един до друг и настъпиха срещу него като стена.
Какво умение ще приложиш, за да се справиш с тях? Изборът ти е сведен до две умения:
- лудия жерав - отиди на 77.
- нисък пумпал - отиди на 101.
87.

Добра среща, старче! - отвърна Димар.
Ех, синко – дълбоко въздъхна старецът, - не е хубаво да напомняш на възрастния човек, че
вече е дърта кранта. Ако беше някой друг, сигурно би се натъжил, защото никому не е приятно
да му намекват, че живинката в него клони към залез.
Ами сега! Виж как обиди стареца с един невинен на пръв поглед поздрав! Или пък той само
се преструва, дъртият хитрец? Както и да е, все пак трябва да му кажеш нещо.
- извиняваш му се най-почтително - отиди на 72.
- настояваш. че в твоя поздрав не е имало нищо обидно - отиди на 81.
—
—

88.
Този път, уви, ти сбърка! Преди да продължиш играта,
прочети внимателно обяснението, за да откриеш грешката си
и да можеш да я поправяш при друг подобен случай.
Виж схемата. На нея са изобразени четирите възможни
варианта при дадените условия за чашите. Сам виждаш, че в
три от вариантите втората чаша е отровна, докато първата чаша е отровна само в два от вариантите. Това означава, че е
трябвало да предпочетеш първата чаша, защото при нея
шансът да се отровиш е по-малък.
Е, никой не е застрахован от грешки, но важното е човек да
се учи от тях, а не да ги подминава с пренебрежение или да ги
прикрива от вреден срам. Отиди на 90.

—
—
—
—

89.
Е, веднъж се живее! - реши се най-сетне Димар и смело отпи от втората чаша.
Цялата - подкани го Инг.
Така трябва - допълни Янг.
Добре де! - съгласи се Димар и пресуши чашата. Отиди на 96.

90.
Димар посочи втората чаша и бе подканен да я опита от двамата близнаци. Той я пресуши на
един дъх и попита:
— Е, отрових ли се?
— Така ми се струва - отвърна Инг.
— Е, за съжаление, трябва да прекъснем обучението ти по боравене с ключове - допълни Янг.
Но Димар вече не ги чуваше. Изведнъж му се зави свят и той се свлече под масата.
Не се притеснявай! Не успя да стигнеш до дълбините на тайната на ключовете, но
въпреки това можеш да победиш в тази игра. Нужно е само малко повече усилие на
мозъчните клетки, когато навлезеш в Лабиринта на мъдреците. Отиди на 111.
91.
Димар помисли малко, след това протегна ръка към четвъртата чаша от редицата и я
пресуши на един дъх.
— Това е то! - каза той. - Кога ще се разбере дали съм изпил отрова?
Инг и Янг се спогледаха разочаровани.
— Жалко! - каза Инг. - Изглеждаше приятен младеж, а излезе глупак.
— Добре, че не сложихме истинска отрова - отвърна Янг. - Все пак мисля, че не е глупак,
просто не е дорасъл за мъдростта, която искахме да му поверим
Димар не чу последната част от разговора им. Предметите и хората започнаха да плуват
пред погледа му и той бавно се отпусна назад, за да тупне на пода. Малко след това двама от
пазачите го изнесоха навън.
Отиди на 102, където ще намериш обяснение на задачата, а после ще разбереш откъде ще
продължиш играта.
92.
Димар не се колеба дълго. Имаше нещо странно в тази среща със стареца, нещо нагласено.
Или той беше от враговете - тогава щеше да е полезно да провери каква клопка са му
приготвили, за да узнае силата им, или беше приятел, пратен на пътя му от добра сила.
— Добре, дядо - отвърна воинът. - Май ме убеди да приема твоето приключение. Но преди
това ми кажи-какъв е този дълг, дето си имал към мен. После ще реша дали да се съглася.
— Пророк съм аз, макар да не ми личи много-много - отговори старецът. - Имах видение онзи
ден, то ме накара да дойда тук, за да се срещна с теб. Знам и по каква работа си тръгнал.
— Не може да бъде! Само двама души знаем за нея, а другият е далеч оттук, няма как той да
ти е казал.
— И въпреки това знам - настоя старецът. - Да ти кажа ли? Тръгнал си към мъдреците, за да
се срещнеш с Пророка!

Прав си! Я чакай! Да не би ти...
Не, не съм Пророка. Аз съм обикновен пророк, рядко имам видения. Това за теб беше найсилното в живота ми.
— И с какво ще ми помогнеш?
— Ще ти разкрия една тайна, без която няма да можеш да преминеш през изпитанията на
лабиринта - отвърна старецът. - Тайната на ключовете!
Отиди на 98.
—
—

93.
Пазителите на пещерата - за такива ги смяташе Димар - бяха трима, но бойните им умения
взети вкупом сигурно отстъпваха на тези на Димар. Воинът сметна, че лесно ще се справи с
тях.
Той се извърна настрани и вдигна десния си крак към нападателите. Изчака ги да се
приближат на няколко крачки и направи бърз скок напред, отблъсквайки се от земята с левия
крак. След това заби петата на десния си крак в гърдите на десния от тримата.
С това приключи лесната част от битката. Димар беше ударил един. но другите двама се
бяха озовали в опасна близост до него и не пропуснаха да се възползват от положението.
Воинът отрази удара на единия от нападателите си, но в това време силен ритник го блъсна в
ребрата и той отстъпи назад. Вече нямаше и помен от стойката, характерна за лудия жерав.
Тримата се нахвърлиха върху него и започнаха яростно да го бият. Накрая той изпадна в
безсъзнание.
Намали своята -„сила на духа” с 2 точки. След това отиди на 108.
94.
Отново ще зарежем за момент Димар и двамата близнаци Инг и Янг, за да си обясним
нещата на нашия съвременен език. Към обяснениета има и схема, озаглавена този път „Много
сложни ключове”
За опитен враг. който се е специализирал в разчитане на ключове, трябва да измислим още
нещо.

Пример 1: Имаме полето, ключа и указанието „0 + 0 + 0 + 0”. По този начин записваме
поредицата „ В О Л Д А Т С А Е О П Т Р О В А”. На пръв поглед звучи безсмислено, нали? Но
не е така! Трябва ни още едно указание, което се дава с числа. В случая то е: „2 1 3 1 3 1 5”. Да
подчертаем дебело толкова букви, колкото показва първото число, след това да пропуснем
толкова букви, колкото показва второто и т. н Вижте какво се получава: „В О Л Д А Т С А Е
О П Т Р О В А”. А сега да запишем само подчертаните букви: „В О Д А Т А Е О Т Р О В А”.
Е, получи се „Водата е отрова”. Схвана ли? Готин трик, ако се научиш да го използваш.
Пример 2: Полето е различно, но указанието и ключът са същите. Поредицата е: „И К З Б Л Е
Р И У Г О Ф Р А Т А ” . Численото указание към нея е „ 1 1 2 1 3 1 2 1 4... Получава се „И К
З Б А Е Р И У Г О Ф Р А Т А”. Истинското съобщение гласи: „Избери гората”.

Разбира се, всеки може по свой начин да отбелязва ненужните букви. Най-лесно е те да се
задраскват или пък да се ограждат нужните.
Трябва да отбележа, че не е задължително указанието с нули и плюсове да е толкова просто.
Но това не бива да те притеснява, защото трябва да си се научил да се справяш със сложни
указания още на епизод 83. Най-важното правило е, че първо трябва да изпълниш указанието с
нули и плюсове, а едва след това указанието с числа.
Вече знаеш всичко, което е нужно, за да разчетеш един ключ. Не е задължително да си
разбрал всички правила, макар че това ще ти помогне да преминеш по-безболезнено Лабиринта
на мъдреците. Но и без да знаеш почти нищо за ключовете, пак можеш да победиш в „Битката
за Шангри”. така че не бива да се притесняваш.
Отиди на 109.
95.
— Е, веднъж се живее! - реши се най-сетне Димар и смело отпи от четвъртата чаша.
— Цялата - подкани го Инг.
— Така трябва - допълни Янг.
— Добре де! - съгласи се Димар и пресуши чашата.
Изведнъж нещо стана с него. зави му се свят и
той се свлече под масата, съпроводен от натъжените погледи на двамата близнаци...
Отиди на 107.
96.
Не мога да си кривя душата, затова няма да те лъжа. Не избра най-добрата чаша. Е, не е и
най-лошата. Ако беше изпил четвъртата чаша, вече щеше да си отровен. Сега имаш 50
процента шанс да изтеглиш печелившия билет.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 99. Ако е нечетно, отиди на 103.
97.
Димар бързо зае защитна стойка и се приготви да посрещне атаката на пазителите. Те
изскочиха от три различни места и не пропуснаха възможността да го нападнат от всички
страни. Димар се изправи пред трудната задача да отбива три едновременни атаки.
Какво умение ще приложиш, за да се справиш с тях? Изборът ти е сведен до две умения:
- нисък пумпал - отиди на 73.
- драконова опашка - отиди на 79.
98.

Ключове ли? Какви ключове?
Ключовете, които показват правилния път в Лабиринта на мъдреците - отвърна старецът. Нима не си чувал за тях?
— Никога - поклати объркано глава Димар. - Дори не знам какво точно представлява този
Лабиринт. Моят учител каза, че ще трябва да използвам ума си, за да стигна до Пророка, но не
ми обясни нищо повече.
— Е, искаш ли да научиш за тези ключове?
— Иска ли питане! Разправяй!
— Ами, нямам какво толкова да ти кажа, самият аз не знам почти нищо за тези ключове. Те
представляват хитра система, която позволява да се разчитат скрити послания, записани в
квадратни таблици. А такива таблици има в изобилие в Лабиринта и мъдреците ще те накарат да
разчетеш поне четири от тях.
— Как би могъл да го направя? Ти сигурно знаеш някакъв начин.
— О, да, разбира се, че знам. Тайната на ключовете се пази в една пещера. Трябва да отидеш
там и да се опиташ да научиш за ключовете от двамата братя, които охраняват пещерата.
— Ще го направя! - решително заяви Димар. - Покажи ми пътя към тази пещера, ако го знаеш.
Старецът го упъти най-подробно. След това Димар се раздели дружелюбно с него и му
пожела дълъг живот, а възрастният човек му се отблагодари с пожелание за успех. Отиди на
74.
—
—

99.
Е, щастието идва при смелите! - престраши се най-сетне Димар и решително отпи от
избраната чаша.
— Цялата - подкани го Инг.
— Така трябва - допълни Янг.
— Добре де! - съгласи се Димар и пресуши чашата. Изведнъж нещо стана с него, зави му се
свят и той се свлече под масата, съпроводен от натъжените погледи на двамата близнаци...
Отиди на 107.
—

—
—
—
—

100.
Е, веднъж се живее! - реши се най-сетне Димар и смело отпи от третата чаша.
Цялата - подкани го Инг.
Така трябва - допълни Янг.
Добре де! - съгласи се Димар и пресуши чашата. Отиди на 96.

101.
Димар беше изненадан от вихреното нападение на тримата и не успя да прецени правилно
как да им противодейства. Ако имаше само миг да помисли, щеше да се сети, че лудият жерав
беше най-подходящата техника за този случай.
Но вместо нея, той избра ниския пумпал, макар Шангри неведнъж да му беше набивал в
главата, че тази техника се използва само когато врагът напада от всички страни и трябва да го
задържиш по-далеч от себе си.
В случая не беше така. Тримата нападаха от една посока.
Димар клекна, протегна десния си крак и се завъртя. В началото кракът му изсвистя пред
тримата и ги накара да се заковат на място, но после воинът се извъртя с гръб към тях - ето го и
същественият недостатък на тази техника! - и им даде възможност да го нападнат.
Силен ритник се заби в гърба му и го накара да се подпре с две ръце, за да не удари главата
си в скалната площадка. Тримата се нахвърлиха върху него и започнаха яростно да го бият.
Накрая той изпадна в безсъзнание.
Намали своята „сила на духа” с 3 точки. След това отиди на 108.
102.
Преди всичко държа да те успокоя - няма
да се наложи да започваш играта отначало.
Просто няма смисъл. За мен по-важното е
да разбереш тази задача и да можеш сам да
я решиш, ако по-късно срещнеш подобна.
Докато четеш обясненията, поглеждай от
време на време и към схемите, които ги
илюстрират. Това е задължително условие,
ако искаш да разбереш решението.
И така. трите отровни чаши са една до
друга. Щом чаша две е отровна, то значи
има два възможни варианта. На схемата те
са показани като „вариант 1” и „вариант 2”.
Отровните чаши са защриховани, а тези,
които са пълни с вода са изобразени с бели
правоъгълници. Под правоъгълниците са
записани номерата на чашите, считано
отляво надясно.
Сам можеш да си поиграеш и да установиш, че е невъзможно да подредиш петте чаши по
друг начин, освен показаните два варианта, ако спазваш двете условия на задачата.
Сега виж коя чаша не е отровна и в двата варианта тя е най-сигурната за изпиване. Това е
чаша номер 5, нея трябваше да избереш!
Чашите 1 и 4 - при тях вероятността да са отровни е точно 50 процента. Но близнаците
изрично те помолиха да не разчиташ на щастливата си звезда, затова и в този случай определям
решението ти като грешно, а не ти давам да посочваш шанс.

Най-лошото решение е чаша номер 3. Сам виждаш, че тя е 100 процента отровна. Ако си
избрал нея, значи си направил голяма грешка.
А сега, след като прочете обяснението, време е да се върнеш на 104 и да направиш
правилния избор.
103.
Е, щастието идва при смелите! - престраши се най-сетне Димар и решително отпи от
избраната чаша.
— Цялата - подкани го Инг.
— Така трябва - допълни Янг.
— Добре де! - съгласи се Димар и пресуши чашата. Изчакаха известно време, но Димар
стоеше срещу близнаците без да проявява признаци на отравяне.
— Е - подкани ги той, - ще продължим ли с уроците?
Те се спогледаха.
— Съдбата го пощади - рече Инг.
— Трябва да се примирим с решението и - отвърна Янг.
И двамата започнаха да предават на Димар последната част от своето знание за ключовете...
Отиди на 94.
—

104.
Разбира се. че искам да докажа способностите си - отвърна малко нервно Димар. - Нали
само по този начин ще се добера до тайната на ключовете!
Близнаците само се спогледаха доволно при този отговор. Те се изправиха бавно - по едно и
също време и по един и същ начин - и отидоха до една малка ниша в стената. Оттам измъкнаха
пет чаши Странно, но всички те бяха пълни догоре с някаква бистра течност. Инг и Янг ги
подредиха в редица пред Димар.
— Изглежда, сякаш течността във всичките пет е еднаква, но не е така - каза Инг.
— В три от тях има отрова - допълни Янг.
— А в другите две сме наляли вода.
— Трите чаши с отрова са една до друга - каза Янг.
— А втората чаша отляво надясно със сигурност е пълна с отрова - заяви Инг.
— Чакай малко! - прекъсна ги Димар. - Дотук разбрах всичко, но не ми е ясно кое е ляво и кое
дясно. Лявото за мен е дясно за вас, нали така?
— Прав си. - усмихна се доволно Янг. - Когато казвам ляво, имам предвид твоето ляво, а не
моето. Сега да продължа. Казахме ти всичко, което трябваше да знаеш. Искам да избереш една
от останалите четири чаши...
— Ясно е, че втората отпада, защото е пълна с отрова - намеси се Инг.
— Точно така. Та, избери една от другите четири чаши и я изпий.
— Ами ако изпия отрова? - попита Димар.
Тогава ще умреш, това е ясно Или поне няма да научиш нищо от нас. И още нещо - не
разчитай на своята щастлива звезда, а мисли. Една от чашите със сигурност е пълна с бистра
вода, само трябва да откриеш коя е.
Воинът се замисли. Сигурно имаше поне една чаша, за която със сигурност можеше да се
твърди, че е пълна с вода щом така твърдяха близнаците. Но коя от всичките, дявол да го вземе,
беше тя?
Наистина, коя от четирите чаши е пълна с чиста водица?
- първата - отиди на 84.
- третата - отиди на 76.
- четвъртата - отиди на 91.
- петата - отиди на 71.
—

105.
— Не бих се отказал, въпреки заплахите ви - реши Димар - Хайде, питайте ме нещо!
И отново чашите бяха пет, пълни догоре с бистра и еднаква на вид течност.
— Три от чашите са пълни с отрова, а две - с бистра вода - започна Инг.
— Първите две чаши с отрова са една до друга, а третата е през една чаша от тях - допълни
Янг.
Дотук всичко беше както в предишната задача.
— Сигурно е, че първата чаша е пълна с отрова - внесе ново условие Инг.

— Като знаеш тези условия, избери една чаша и я изпий! - завърши Янг.
Коя от четирите чаши ще избереш? (Ясно е, че няма да е първата, нали?)
- втората - отиди на 89.
- третата - отиди на 100.
- четвъртата - отиди на 95.
- петата - отиди на 113.

106.
Димар приклекна бързо с изправен напред десен крак и се завъртя на възглавничката под
пръстите на левия си крак. помагайки си и с ръце. Кракът му изсвистя npeд нападателите и ги
накара да се заковат на място.
При следващото си завъртане Димар се премести малко напред и подкоси един от смаяните
нападатели. Мъжът падна на колене, а следващият ритник на воина го довърши - той изохка
болезнено и се строполи на земята.
Другите двама се стъписаха и отсъпиха назад, за да решат какво да правят.
— Спрете! - прогърмя силен глас от входа на пещерата.
Двамата пазители веднага заеха почтителни пози и се поклониха на невидимия си господар.
— Разкарайте го! - заповяда им гласът

За миг Димар си помисли, че той говори за него, но действията на двамата го успокоиха - те
внесоха пребития си другар в пещерата.
— Влез, странниче! - покани го гласът. - Ти заслужи това право.
Отиди на 85.
107.
Свести се върху скалната площадка Отвори очи и видя, че слънцето едва изгрява. Погледна
назад и едва не онемя от учудване - пещерата беше изчезнала. На мястото на входа й сега
имаше само скали.
Ще имаш само един шанс да влезеш в пещерата, спомни си Димар думите на стареца. Ето че
той отново се оказваше прав. Но воинът все пак беше успял да научи нещо за ключовете. Сега
му оставаше да се надява, че то ще се окаже достатъчно, за да мине през Лабиринта.
Бавно и внимателно Димар започна да слиза надолу и по обед, когато слънцето се беше
издигнало високо в небето, той отново се озова в подножието на скалите. Трябваше да побърза
към Вълчи гроб.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 114.
108.
Когато отново успя да отвори очи, слънцето едва се показваше над хоризонта. Димар се
подпря на лакът и се огледа.
Намираше се на каменната площадка, която на пръв поглед беше същата, но нещо липсваше отворът на пещерата!
Димар не повярва на очите си. Там, където по-рано зееше дупка, сега имаше само плътна
скала.
Ще имаш само една възможност да влезеш вътре, беше му казал старецът. Ето, че думите му
се оказваха верни. Тайнствената пещера беше изчезнала по тайнствен начин.
За миг Димар се усъмни, че е на същото място, затова погледна надолу от ръба на площаката.
Вече нямаше място за съмнение - отвесните скали бяха същите, а и височината бе все така
главозамайваща. А малката точка долу не можеше да е нищо друго, освен неговият скромен
багаж.
Нямам време за губене, реши Димар. Трябва да се махам от това проклето място колкото
може по-бързо и да продължа към Вълчи гроб. Може пък и да успея да се промъкна през
Лабиринта и без тайната на ключовете.
Той се вкопчи здраво в скалата и протегна крака си надолу. Скоро напипа стабилна издатина,
на която да стъпи. Отпусна се върху нея. След това премести ръцете си надолу и зашари с
другия крак за нова издатина...
Десетина метра по-надолу последиците от побоя си казаха думата. Едно неразумно посягане и
той загуби опора. Пръстите му задраскаха по скалата, опитвайки се да намерят нещо, за което да
се хванат. Не успяха и Димар полетя надолу...
Смърт! Може би вече си се досетил защо те убих, а? Ами, защото трябва на всяка цена да
научиш тайната на ключовете, ако искаш да минеш през Лабиринта, това е положението.
Сега се върни на 74 и опитай отново.
109.
— И глоба е всичко, така ли? - попита накрая Димар.
— Има още много - отвърна Инг. - но това ще ти е достатъчно, за да се справиш добре в
Лабиринта.
— А за другото можеш да се върнеш някой ден, когато си по-свободен и не бързаш - допълни
Янг.
— Благодаря ви за всичко! - махна весело с ръка Димар и излезе от пещерата.
Изненада се, когато разбра, че навън бе сутрин и слънцето едва се показваше над хоризонта
Воинът се обърна назад, за да сподели своето учудване с близнаците. Тогава видя, че отворът на
пещерата е изчезнал. На мястото на входа сега имаше само скали.
Ще имаш само един шанс да влезеш в пещерата, спомни си Димар думите на стареца. Ето че
той отново се оказваше прав. Но воинът все пак беше успял да научи много за ключовете. Сега
му оставаше да се надява, че то ще се окаже достатъчно, за да мине през Лабиринта.

Бавно и внимателно Димар започна да слиза надолу и по обед, когато слънцето се беше
издигнало високо в небето, той отново се озова в подножието на скалите. Трябваше да побърза
към Вълчи гроб. Отиди на 114.
110.
Е, това ли е всичко? - попита Димар накрая.
— Не - отвърна Инг. - Има само още едно правило, което трябва да научиш, за да знаеш найважното за ключовете.
— Но преди да го научиш, трябва да ни отговориш на още един въпрос - продължи Янг. Този път ще трябва да изпиеш чашата, за да покажеш, че вярваш в правотата на своето решение.
— Съгласен ли си? - попита Инг.
— Помисли добре, защото грешката ти няма да мине безнаказано - допълни Янг
Е, ти решаваш? Ако прецениш, че е по-добре да се оттеглиш с наученото досега и да не
рискуваш (има смисъл в това решение, така че не го подминавай с насмешка), отиди на 112.
В противен случай продължи смело на 105.
—

111.
Свести се върху скалната площадка. Отвори очи и видя, че слънцето едва изгрява. Погледна
назад и онемя от учудване - пещерата беше изчезнала. На мястото на входа й сега имаше само
скали.
Ще имаш само един шанс да влезеш в пещерата, спомни си Димар думите на стареца. Ето
че той отново се оказваше прав Но воинът все пак беше успял да научи нещо за ключовете.
Сега му оставаше да се надява, че то ще се окаже достатъчно, за да мине през Лабиринта.
Бавно и внимателно Димар започна да слиза надолу и по обед, когато слънцето се беше
издигнало високо в небето, той отново се озова в подножието на скалите. Трябваше да
побърза към Вълчи гроб.
Отиди на 114.
112.
— Ами, май е по-добре да се махам вече оттук - каза Димар. след като прецени, че не си
струва да рискува живота си заради някакви ключове.
— Е, ти си знаеш най-добре - прие решението му Инг.
— Но, все пак, жалко! - допълни Янг.
— Сбогом, момчета! - махна им за довиждане Димар и излезе от пещерата.
Изненада се, когато разбра, че навън бе сутрин и слънцето едва се показваше над хоризонта.
Воинът се обърна назад, за да сподели своето учудване с близнаците. Тогава видя, че отворът
на пещерата е изчезнал. На мястото на входа сега имаше само скали.
Ще имаш само един шанс да влезеш в пещерата, спомни си Димар думите на стареца. Ето
че той отново се оказваше прав. Но воинът все пак беше успял да научи нещо за ключовете.
Сега му оставаше да се надява, че то ще се окаже достатъчно, за да мине през Лабиринта.
Бавно и внимателно Димар започна да слиза надолу и по обед. когато слънцето се беше
издигнало високо в небето, той отново се озова в подножието на скалите. Трябваше да
побърза към Вълчи гроб. Отиди на 114.

113.
Нима мислите, че можете да ме затрудните с толкова лесна задача? - изсмя се Димар. - Ето,
да видите, че не ме е страх, защото вярвам в силата на своя ум.
— Хайде! - подкани го Инг.
— Пий! - присъедини се към него Янг.
— Ще пия, какво си мислите! - отвърна гордо воинът и пресуши петата чаша на една глътка. –
Е, това е. Сега започвайте да ме учите!
— Двамата се спогледаха.
— Избра безопасната чаша - каза Инг.
— Той е умно момче - потвърди Янг.
И двамата започнаха да предават на Димар последната част от своето знание за ключовете...
Отиди на 94
—

114.
Пътят до Вълчи гроб се оказа доста по-лесен, отколкото очакваше Димар. Тясната обрасла
тук таме с трева пътека се виеше между възвишенията на планината, следвайки коритото на
отдавна пресъхнала река По нея рядко минаваха хора и за два дни Димар срещна само няколко
малки групи селяни, с които размени обичайните кратки поздрави.
Само веднъж се наложи да застане нащрек - глутница вълци профуча на стотина метра от
него и се изгуби в гората. Сигурно не бяха гладни, защото водачът им забеляза човека, но го
подмина с пренебрежение. Димар не се почувства обиден от това.
Привечер на третия ден от напускането на пещерата на Инг и Янг Димар стигна до Вълчи
гроб.
Отиди на 117.
115.
Димар не се страхуваше от двубои, особено с толкова млади и неопитни противници.
— Добре - каза той. - Ще се бия с теб, щом така искаш.
— Пази се тогава! - извика младежът и зае бойна стойка.
Опитното око на Димар веднага забеляза, че стойката е погрешна. Левият крак беше изнесен
много напред. Явно срещу него стоеше зелен самохвалко.
Младежът опита удар с крак в гърдите, след това клекна и пробва подсечка. Димар блокира
и двата удара с лекота.
— Откажи се! - подхвърли той. - Никога няма да успееш да ме победиш. Още си твърде
неопитен.
— Затваряй си устата!
Младежът посегна с юмрук, Димар отби удара и с една бърза крачка се озова до противника
си. Имаше възможност да нанесе удар без онзи да може да го парира.
Какъв удар ще избереш?
- ребротрошачка - отиди на 123.
- пробождащи пръсти - отиди на 131.
116.
Все още впечатлен и стреснат от думите на Пророка, Димар стигна до местността, където
трябваше да открие Дармал - човека, който можеше да привлича оръжията на врага с ръцете си
Шангри не можа да му опише точно мястото, но указанията му бяха достатъчно ясни и не след
дълго Димар откри скромна дървена къща. в която може би живееше Дармал. Дори и да не
беше негова, обитателите й със сигурност щяха да го упътят как да намери приятеля на
Шангри.
Отиди на 119.
117.
Селото беше малко, само двайсетина колиби и една по-здрава къща, изградена от камък,
която явно принадлежеше на старейшината на селото. На стълбите пред прага й седеше
белокос старец. Той държеше в дясната си ръка някаква тънка пръчка. От време на време я
слагаше в устата си, после издишаше малък облак дим.
Пушенето на трева не беше познато в родното село на Димар, но по време на странстванията
си с Карган той бе видял и дори опитвал от това странно удоволствие и то му беше познато,
макар да не му допадаше.
Двайсетината колиби ограждаха малък площад в центъра на селото, точно пред къщата на
старейшината, и там се беше събрала група младежи - не повече от десетина. Те спореха за
нещо, ръкомахаха и викаха, с една дума - забавляваха се. Димар с лека нотка на носталгия си
помисли, че и той би бил като тях днес, ако навремето не беше тръгнал с Карган по широкия
свят.
Никъде не се виждаха жени, но над някои от колибите се издигаха тънки стълбове дим - знак,
че вътре се приготвяше нещо за ядене. Стомахът на воина изкъркори само при мисълта за
сготвено ястие след дългия път.
Откъм другия край на селото се разнесе песента на много звънци и от гората изскочи голямо
стадо кози, последвани от няколко хлапета.
Димар тръгна към колибите.

Отиди на 121
118.
— Разкажи ми за този младеж - помоли Димар - Що за боец е?
— Нима се страхуваш от силата му? - учуди се старейшината.
— Не, просто искам да знам с кого си имам работа. Сигурен съм. че не е изкусен майстор, но
дали не е съвсем начинаещ?
— Прав си! - удиви се на точната му преценка Калмир. - Той е в самото начало на пътя към
съвършенството в бойното изкуство. Не се съмнявам, че би могъл да го победиш с лекота.
— Тогава защо да се бия с него?
— Не съм казал, че трябва да се биеш с него. Трябва просто да отговориш на
предизвикателството му.
— Наистина не знам как да постъпя.
— Постъпи така, както ти диктува разумът - посъветва го старейшината.
Отиди на 124.
119.

Димар почука на вратата.
Не последва отговор.
Почука пак, този път по-силно.
Отново нищо.
Димар бутна врата и тя се отвори. Къщата беше пуста. Той лесно установи това, защото
имаше само една голяма стая и в нея нямаше нищо, зад което би могъл да се скрие човек.
Воинът влезе вътре. Възнамеряваше да изчака собственика и да го попита за Дармал. А
дотогава можеше да разгледа.
Вниманието му веднага бе привлечено от изящен кинжал, който висеше закачен на една от
стените. Димар се приближи до него и погали острието с пръст. След това се пресегна и свали
оръжието от стената И точно в този момент, макар и да беше с гръб към вратата, той почувства,
че не е сам в стаята.
Отиди на 122.
120.
Cвecти се на някаква малка полянка, оградена отвсякъде от високи дървета. Понечи да се
изправи и едва тогава усети, че по цялото му тяло се разлива.
Постепенно спомените се завърнаха. Беше постъпил глупаво, пребивайки почти до смърт
един неразумен младеж, който го беше предизвикал на двубой, а после приятелите на младежа
не бяха закъснели да отмъстят, насърчени от старейшината на селото.
Димар се изправи и се насочи към най-близкия хълм, откъдето можеше да огледа
околността. Както беше очаквал, Вълчи гроб не беше далеч. Деляха го само две малки
възвишения от селото. Ако искаше, можеше да се върне там и да отмъсти за побоя.
Но нямаше да го направи. Грешката беше негова - не трябваше да бъде толкова жесток с
младежа. За всяка извършена глупост трябваше да се плаша, това също беше част от учението
на Шангри.
Димар поклати недоволно глава, укорявайки се за безразсъдната си постъпка и се запъти в
противоположната на Вълчи гроб посока, която трябваше да го отведе до Лабиринта на
мъдреците Отиди на 165
121.
Воинът тръгна към площада, защото искаше да поговори със старейшината, да го помоли за
гостоприемство, а после и да го разпита дали в селото няма някой, който да владее
тайнственото изкуство да поразява противника с крясъци.
Димар веднага забеляза, че младежите го следят с враждебни погледи, но не им обърна
внимание. Нормално беше да са нащрек, когато някой непознат влиза в селото им.
Един от групата се отдели и забърза към госта с явното намерение да му препречи пътя.
Димар спря и го изчака, защото не искаше да създава впечатление, че се страхува.
— Хей, я спри! - извика му младежът. - Кой си ти, че влизаш така в нашето село?
— Не знаех, че трябва да искам разрешение от едно голобрадо момченце - отвърна рязко
Димар, - Отивах при вашия старейшина да го помоля за гостоприемство за тази вечер.

Голобрадо ли каза? Внимавай кого обиждаш! Тук не прощаваме такива думи.
Заплашваш ли ме? - учуди се Димар. - Нима смяташ, че притежаваш достатъчно сила, за да
изпълниш заканите си?
— Предупреждавам те, че владея до съвършенство изкуството на боя с голи ръце!
— Виждам, че владееш изкуството да се хвалиш - прекъсна го воинът. - А сега ме извини, но
искам да поговоря със старейшината на селото.
— Никой не може да ме нарича самохвалко!
— Е, аз го направих.
— Но ще си платиш за това.
— Как?
— Предизвиквам те на двубой! Тогава ще видим кой какво може.
Димар хвърли бърз поглед към стареца. Той продължаваше да седи все така невъзмутимо
пред прага на къщата си. но сега гледаше към двамата и сигурно очакваше с интерес развоя на
събитията. Ситуацията е деликатна. Какво ще направиш?
- ще приемеш поканата за двубой - отиди на 115.
- ще пренебрегнеш думите на младежа и ще се насочиш към старейшината, за да говориш
с него - отиди на 134.
—
—

122.

Кой си ти и какво правиш в моята къща?
Въпросът долетя откъм вратата и Димар се извърна, за да види мъжа. Не пропусна да
отбележи, че гласът на непознатия не беше напрегнат или изнервен, каквато би била
обикновената реакция на човек, заварил чужденец в къщата си.
— Казвам се Димар и търся Дармал - отвърна младежът. - Имам съобщение за него.
— Това дава ли ти право да влизаш в къщите на хората и да пипаш оръжията им? - небрежно
се осведоми непознатият. - Защото аз мисля, че не.
— Съжалявам - извини се Димар. - Кинжалът ми се стори толкова изящен, че не издържах на
изкушението да го разгледам. Случайно ти да си Дармал?
— Да, аз съм. А ти кой си?
Димар му обясни всичко за себе си и за поръчението, с което беше дошъл. В началото
Дармал се усъмни в него и Димар трябваше дълго да му доказва, че е човекът, за когото се
представя, а не някой самозванец.
— Разбира се, че ще дойда с теб, за да се бия с враговете на Шангри - възкликна Дармал,
когато чу края на разказа на младежа. - Трябва ми малко време да се приготвя.
Целият му багаж се състоеше от въпросния кинжал и един чифт дрехи, грижливо сгънати и
сложени в кожен вързоп.
— Човек никога не знае дали няма да се наложи да изглежда чист и привлекателен - обясни
Дармал. - А знаеш какво става, когато си няколко дни на път в едни и същи дрехи.
Приятелят на Шангри застана до вратата и с жест подкани Димар да излезе.
Какво ще направиш?
- ще го послушаш - отиди на 128.
- ще го накараш да докаже, че той наистина е Дармал, а не някой самозванец - отиди на
147.
—

123.
Един добър майстор никога не би допуснал
защитата му да бъде пробита толкова лесно,
но младежът го направи и затова Димар реши
да го накаже сурово за излишната му
самоувереност.
Ребротрошачката
е
техника,
която
обикновено слага край на боя, ако боецът
успее да я изпълни в чист вид. Сега случаят
беше точно такъв. Младежът нямаше никаква
възможност да се защити от ударите на
Димар.
Няколко бързи и силни юмручни удара в
гърдите накараха самохвалкото да закрещи от
болка и да отстъпи назад. Димар завърши боя
с ритник с отскок, който просна противника

на земята.
— Друг път внимавай с кого се закачаш! - каза тихо воинът, навеждайки се над лицето на
своята жертва.
Отиди на 157.
124.
— Дори един от най-добрите ученици на Шангри може да сгреши - предупреди го Димар.
— Но не и ти - усмихна се подло старейшината.
— Ами ако все пак сбъркам, тогава какво?
— Не знам. Може би нищо страшно. А може и нещо лошо.
Какво ще направиш?
- ще приемеш предизвикателството на младежа - отиди на 137.
- ще помолиш Калмир да поговори с младежа и да охлади желанието му за двубой - отиди
на 135
125.
Жертвата се гърчеше и стенеше. Сигурно това се дължеше на счупените ребра, защото
обикновено така завършва всяка демонстрация на ребротрошачката, когато е изпълнена добре.
Старейшината бе скочил на крака и гледаше към Димар.
— Ти си чудовище! - извика той. - Защо трябваше така сурово да наказваш един хлапак?
— Нали ти настояваше да отвърна на предизвикателството му - извика Димар. – Ето,
направих го, а сега ми се сърдиш.
— Но ти постъпи жестоко, подобно на див звяр!
— Той си просеше боя. Защо го защитаваш? Какво щеше да стане, ако вместо на мен беше
посегнал на някой непросветен в бойните изкуства? И ако всички тези жадни за слава селянчета
започнат да го предизвикват?
— Щях да им забраня да го закачат. Но сега ти трябва да си платиш! - Старецът се обърна към
групата младежи. - Какво чакате, пребийте го!
Докато Димар се опомни, десетина души се нахвърлиха върху него с тояги и го повалиха на
земята. Той се помъчи да се защитава от ударите им, но това беше невъзможно, те се сипеха
като градушка върху тялото и главата му и накрая той изпадна в безсъзнание...
Намали „силата на духа” с 3 точки. След това отиди на 120.
126.
Дармал знаеше точно къде да намери Таори, така че не се лутаха дълго. По настояване на
Дармал те се промъкнаха през гората до колибата на майстора.
Завариха го на двора да говори с някакъв мъж, който разпалено крещеше срещу Таори.
Накрая нервите му не издържаха и той замахна към майстора. Таори отби с лекота удара му и го
блъсна в гърдите. Но това не вразуми мъжа и той се приготви за битка.
— Чудесно - потри ръце Дармал. - Тъкмо ще видим дали старият Таори не се е отпуснал.
Отдавна не съм го виждал в действие.
Мъжът атакуваше, но Таори всеки път избягваше ударите му с ловки движения на тялото
си, а пръстите му шареха по непознатия и сякаш го галеха. На няколко пъти Таори имаше
възможност да нанесе силен удар, но вместо това продължаваше едва да докосва противника
си.
— Но защо не свършва? - попита той. - Вече е свършил, само че онзи не го знае - засмя се
тихо Дармал. - Гледай! След няколко мига този натрапник ще се сгърчи от жестока болка без да
има никаква видима причина.
Наистина, точно така стана. Изведнъж противникът на Таори се строполи на земята и
тялото му се замята диво.
— Ето на - засмя се Дармал. - Старият хитрец все още е във форма.
Мъжът се извърна с лице към земята и запълзя по-далече от Таори. Димар го проследи,
докато той изчезна в близките храсти и след това погледна въпросително Дармал.
— Отиди сам при него - предложи му приятелят на Шангри.
Димар го послуша.
Отиди на 129.

127.
Къщата на старейшината беше отрупана с много кожи на най-различни хищници.
— Сам съм ги убивал преди години, когато бях пo-млад - с гордост обясни Калмир. - Паметта
ми все още не ми изневерява и мога да ти разкажа история за всяка от кожите. Тези, Вълчите,
които покриват пода около масата, преди двайсетина години принадлежаха на прегладняла
глутница от зверове, които се опитваха да се доберат до животните ни. Имах по една стрела за
всеки от тях.
— Не напразно селото ви се нарича Вълчи гроб, нали? - засмя се Димар
— Така е - присъедини се към смеха му Калмир. - В кръвта ни е да не прощаваме на вълците,
но по кожите виждаш, че имам и много други жертви.
Двамата се настаниха в голяма стая с кръгла маса по средата, а една възрастна жена съпругата на старейшината. както веднага съобрази Димар - им поднесе по една малка купичка,
пълна с мътно-червена течност.
— Тази година виното стана хубаво - поясни Калмир - Опитай го и ще видиш!
От учтивост Димар не можа да откаже, макар по принцип да не пиеше нищо друго, освен
бистра вода от планинските потоци.
— Наистина, хубаво е - потвърди той, оценявайки по достойнство качеството на напитката
— По каква работа минаваш през нашето село? - попита Калмир.
Димар се поколеба, но бързо се реши да не скрива нищо - нямаше защо да се прави на
потаен, освен това се нуждаеше от помощта на този човек.
— Пратен съм от Шангри във Вълчи гроб, защото се носят слухове, че изкуството на Алар не
е забравено.
— Значи си чувал легендата?
— Да, но не знам какво да мисля. Иска ми се да е вярна, но…
— Звучи ти като измислица, нали? - усмихна се Калмир. - И на мен винаги така ми е звучала
до деня, в който срещнах Силдар.
— Кой е Силдар?
— Наследникът на Алар.
— Но Алар е живял толкова отдавна, едва ли синът му би доживял до наши дни.
— Не, Силдар не е син, нито дори внук на Алар. Но е единственият жив човек, който владее
тайнственото изкуство да поразява врага с крясъци. Затова го нарекох „наследник”.
— А-ха! И къде мога да открия този Силдар?
— Той не живее в селото - отвърна Калмир. - За какво ти трябва?
Какво ще отговориш?
- защото искаш да изучиш изкуството му - отиди на 133.
- Шангри те праща да го помолиш за помощ - отиди на 146.
128.
На Димар му мина през ума да накара Дармал да докаже, че наистина притежава чудната си
способност, но после реши, че може да го обиди, ако се усъмни и затова се отказа.
Той прекрачи прага и се огледа. Ударът в гърба го завари неподготвен Димар залитна напред,
размахвайки ръце. Не успя да запази равновесие, защото секунда след удара тялото на Дармал
го прикова към земята и хладното острие на кинжала притисна гърлото му.
— Прекалено си доверчив, младежо - прошепна Дармал. - Ако бях враг, вече щеше да си
мъртъв.
Хватката се отпусна и Димар се изправи на крака.
— Какво ти става? - извика той. - Защо трябваше да ме нападаш в гръб?
Отиди на 136.
129.
Димар се показа от скривалището си и веднага привлече погледа на Таори.
— Хей, ако и ти си някой от онези досадни търговци на животворни мехлеми - провикна се
майсторът, - по-добре веднага си обирай крушите.
— Аз съм Воин - отвърна гордо Димар - и идвам при Таори като пратеник на Шангри.
— А-ха! Е, попаднал си точно на Таори, но откъде да знам, че казваш истината?
— А аз откъде да знам, че съм попаднал точно на Таори?

— Как, съмняваш ли се, че Таори - това съм аз? Е, читателю, ще се усъмниш ли? Ако поискаш
да демонстрира изкуството си в схватка с теб, отиди на 159. В противен случай отиди на
139.

130.
— Хей, я почакай! - извика Димар. - Не можеш да ми обръщаш гръб!
— Не мога ли? - погледна го учудено Силдар. - Че защо да не мога?
— Защото съм свикнал да наказвам всеки, който не ме уважава достатъчно.
— И как би могъл да ме накажеш?
— Предизвиквам те на двубой! Ако те победя, ще дойдеш с мен в Шангри.
— А ако загубиш?
— Ще направя каквото пожелаеш.
— Помисли! Моето изкуство е толкова могъщо, че изобщо няма да имаш шанс да му се
противопоставиш. А ако поискам, мога да те убия без дори да се напрягам.
Какво ще направиш?
- ще се откажеш от двубоя - отиди на 150.
- ще настояваш да се биете - отиди на 162.

131.
Един добър майстор никога не би допуснал защитата му да бъде пробита толкова лесно, но
младежът го направи и затова Димар реши да го накаже за излишната му самоувереност.
Но не искаше да бъде прекалено строг. Никои не можеше да му попречи да приложи
ребротрошачката, но тя щеше да нанесе тежки наранявания - поне няколко счупени ребра,
колкото да защити името си. Затоба Димар избра „пробождащите пръсти”. Те щяха да сложат
самохвалкото на мястото му без излишна жестокост.
С няколко силни удара в незащитените гърди на младежа Димар го накара да закрещи от
болка, а след това го просна на земята с прецизен отскок и удар с крак в главата. Противникът
му се извърна по гръб и хукна да бяга.
Отиди на 144.

132.
Един добър майстор никога не би допуснал защитата му да бъде пробита толкова лесно, но
младежът го направи и затова Димар реши да го накаже сурово за излишната му
самоувереност.
Ребротрошачката е техника, която обикновено слага край на боя, ако боецът успее да я
изпълни в чист вид. Сега случаят беше точно такъв. Младежът нямаше никаква възможност
да се защити от ударите на Димар.
Няколко бързи и силни юмручни удара в гърдите накараха самохвалкото да закрещи от
болка и да отстъпи назад. Димар завърши боя с ритник с отскок, който просна противника на
земята. Последното беше напълно излишно, защото младежът отдавна бе престанал да се
съпротивлява и се бе превърнал в парцалена кукла, неспособна да се държи на краката си.
— Друг път внимавай с кого се закачаш! - каза тихо воинът, навеждайки се над лицето на
своята жертва.
Отиди на 125.
133.
Бих искал да ме научи на своето изкуство - отвърна Димар. - Аз владея много техники, но
крясъците са удивително оръжие.
— О, няма смисъл да ходиш при него - поклати глава Калмир.
Но Димар настоя и на другия ден, спазвайки указанията на старейшината, намери пътя към
Силдар. Откри го пред колибата му да обучава някакво малко момче в елементарни техники.
Поздрави го, поговори с него, но трябваше да се примири с отказа - Силдар настояваше, че не
иска да има повече от един ученик, защото такъв бил заветът на Алар. Димар не успя да
промени мнението му. Накрая той махна отчаяно с ръка и се оттегли. Отиди на 151.
—

134.
Не сега! - рече категорично Димар и му обърна гръб, за да се насочи към старейшината.
Разбира се, младежът можеше да го нападне, но едва ли щеше да постъпи така - би било
подло, щеше да се изложи пред всички. Ето защо воинът рискува.
Както и очакваше, не последва нападение. Димар се приближи до стареца пред къщата и му
се представи.
— А аз съм Калмир - отвърна на поздрава му старейшината.
Димар леко се извърна назад и забеляза, че младежът стои на десетина крачки зад него със
скръстени ръце.
— Не съм дошъл с лоши намерения и не искам да се бия - обясни той на Калмир.
— Въпреки това ще трябва да му отговориш нещо. Момчето няма да те остави лесно, след
като му обърна така грубо гръб.
— Не се плаша от него. Аз съм ученик на великия Шангри и мога да се справя с почти всеки
противник, а такива като него премазвам, както придошлата река помита малките мостчета по
пътя си.
— Значи ти си Димар Честния! - възкликна Калмир. - Голяма чест за Вълчи гроб е твоето
посещение.
— Радвам се, че е така - отвърна Димар. - Но сега Димар Честния е затруднен при избора си
какво да прави с онзи младеж.
— Учениците на Шангри са мъдри и лесно намират правилния път дори в най-трудната
ситуация - насърчи го старейшината - Сигурен съм. че ще се справиш.
Ако решиш да попиташ Калмир що за боец е младежът, отиди на 118. В противен случай
отиди на 138.
—

135.
— Сърцето и разумът ме съветват да избегна двубоя - каза Димар. - Но не мога да обясня това
на младежа. Той ще помисли, че се страхувам от него и ще стане още по-нагъл в
предизвикателството си.
— И какво ще направиш тогава?
— Ще те помоля да откажеш младежа от двубоя. Повикай го и му обясни кой съм аз и защо
не трябва да ме закача. Дано те послуша.
— А ако продължи да настоява за двубой?

— Е, тогава ще се наложи да му дам добър урок - въздъхна Димар. - Но предпочитам да не се
стига дотам.
Калмир се изправи бавно и отиде до младежа. Двамата поговориха няколко минути, после
онзи хвърли неприязнен поглед към воина и се отдалечи.
— Не му е приятно, но разбира, че си по-силен от него - обясни Калмир. - Все още влиянието
ми в това село е достатъчно, за да мога да обуздавам буйния нрав на младежите.
— И слава на боговете, че е така - каза Димар.
— Ела, влез в моя дом и нека гостоприемството ми бъде отплата за лошото държание на
младежите - покани го Калмир.
Димар с готовност прие. Отиди на 127.

136.
За да ти дам урок - не се доверявай на непознати!
— Но ти не си непознат, а приятел на Шангри.
— Откъде знаеш? Може да съм враг, който е дошъл преди теб при Дармал и го е накарал да
му разкаже всичко за Шангри, а после го е убил.
Димар разбра, че е сбъркал и с готовност си го призна.
— Не ме бива да бъда недоверчив - рече той. - Не напразно ме наричат Димар Честния, а аз
очаквам и другите да бъдат честни с мен.
— Така няма да оцелееш дълго в този свят - каза Дармал.
— Може би трябва да се променя - съгласи се Димар, - но няма да ми е лесно
— Ще ти е от полза - заключи Дармал и двамата поеха към Таори.
Намали своята „сила на духа” с 2 точки. След това отиди на 126
—

137.
— Добре, да става каквото ще - рече Димар - Няма да отстъпвам пред всеки нагъл хлапак,
който ми се изпречи на пътя.
Той се обърна към младежа и му извика.
— Какво искаш от мен, та ме гледаш така?
— Предизвиках те и сега чакам твоя отговор - отвърна той.
— Е, ще го получиш веднага. Приготви се за един добър урок, след който никога вече няма да
се закачаш с непознати.
— Ти ли ще ми даваш уроци? - изкрещя гневно младежът и зае бойна стойка. - Ще те накажа
за наглостта ти. Пази се!
Опитното око на Димар веднага забеляза, че стойката е погрешна. Левият крак беше
изнесен много напред. Явно срещу него стоеше зелен самохвалко.
Младежът опита удар с крак в гърдите, след това клекна и пробва подсечка. Димар блокира
и двата удара с лекота.
— Откажи се - подхвърли той. - Никога няма да успееш да ме победиш. Още си твърде
неопитен.
— Затваряй си устата!
Младежът посегна с юмрук, Димар отби удара и с една бърза крачка се озова до противника
си. Имаше възможност да нанесе удар без онзи да може да го парира.
Какъв удар ще избереш?
- ребротрошачка - отиди на 132.
- пробождащи пръсти - отиди на 158.
138.
Може и да сгреша в избора си - предупреди го Димар. - Докато странствах с Карган Скитника, често ми се налагаше да наказвам разни самохвалковци, но през последните години
прекарвах почти цялото си време в училището на Шангри.
— Постъпи така, както ти диктува разумът - посъветва го старейшината.
Отиди на 124.
—

139.
Бих се усъмнил, ако не тe бях видял как се справи с противника си преди малко - отвърна
Димар.
—

— А, онзи нещастник ли? Лесна работа беше да се справя с него. Не използвах дори
половината от умението си Какво говоря, дори една десета от него не използвах, за да се справя
с тази жалка въшка!
— Аз останах впечатлен - подхвърли един комплимент Димар.
— А-а, всички остават впечатлени - каза Таори.
— Непонятното винаги впечатлява. Добре, значи поне един от нас е сигурен в другия.
Отиди на 148.

140.
— Имаш ли някаква идея? - обърна се Дармал към Таори.
— О, идеи колкото искаш - каза весело майсторът. - Но току-що ми хрумна нещо поспециално. Изчакайте ме за момент.
— Той влезе в колибата си и след малко измъкна оттам дъска, дебела цяла педя.
— Ти ще трябва да я счупиш с един удар на ръката - обясни Таори. - А ние с Дармал ще ти я
държим. Но внимавай, не искам да я чупиш с обикновен удар, а да приложиш сложна техника.
Димар знаеше само две техники - „ребротрошачка” и „пробождащи пръсти”. За миг се
замисли коя от двете да използва.
Коя от двете техники ше предпочетеш, за да счупиш дебелата една педя дъска?
- пробождащи пръсти - отиди на 149.
- ребротрошачка - отиди на 154.
141.
Последваха два бързи и мощни удара. Дъската се разцепи с пукот и двете и части останаха в
ръцете на Дармал и Таори, които се спогледаха доволно.
— Мисля, че е наше момче - каза Дармал. - Стилът на удара е точно копие на техниката на
Шангри.
— И аз смятам така - съгласи се Таори. - Вече му вярвам.
— Тогава да не губим време, а да побързаме към Шангри, защото там всеки момент може да
се случи нещо лошо - подкани ги Димар.
Отиди на 164.
142.
Последваха няколко бързи удара, но дъската издържа до четвъртия преди да се разцепи.
Двамата майстори се спогледаха разочаровани.
— Не помня кога за последен път съм виждал толкова немощна „ребротрошачка” - поклати
глава Дармал. - Момчето избра правилно техниката, но изпълнението...
— Мисля, че видях нещо от стила на Шангри в техниката му - каза Таори. - Може би трябва
да му дадем още един шанс.
— Добре - съгласи се Дармал. - Може да е уморен или разтревожен за съдбата на Шангри и
затова да не е успял да се концентрира за нашето изпитание.
— Още един шанс?
— Да - кимна Дармал. - Нека да измислим някакъв хитър въпрос, на който никой враг да не
може да отговори.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 161.
143.
Жалко, ти сбърка! Може би забелязваш, че в този епизод няма литературен текст, а само
думи на автора. Това е, защото трябва на всяка цена да издържиш изпитанието на двамата
майстори.
Може би сега си нервен и се питаш откъде, по дяволите, е трябвало да знаеш, че Карган
има добра защита. Е, ще ти кажа. Има го в пролога, който е публикуван и в двете книги от
поредицата за Шангри.
Сега трябва да те накажа. Няма да е строг, просто трябва да намалиш своята „сила на
духа” с 1 точка. След това отиди на 156.

144.
Воинът се извърна към старейшината на селото, който беше станал от мястото си и гледаше
към него. Междувременно групата младежи бяха наскачали, за да отмъстят за своя другар.
Всеки държеше в ръцете си тояга, така че битката нямаше да бъде никак лесна.
— Оставете го! - заповяда им старецът. - Той не е виновен, сами видяхте, че беше
предизвикан.
— Можеше и да откаже, щом е толкова силен - възрази разпалено един от младежите. - Но ще
видим дали може да се справи с нас!
— Нищо няма да видите! - извика старейшината. - Веднага пуснете тоягите!
— Макар и неохотно, те му се подчиниха.
— Прости ни, странниче, че те посрещнахме така - извини се старецът. - Ела, влез в моя дом и
нека гостоприемството на Калмир бъде отплата за лошото държание на младежите.
Димар с готовност прие поканата.
Отиди на 127.
145.
Воинът се извърна към старейшината на селото, който беше станал от мястото си и гледаше
към него. Междувременно групата младежи бяха наскачали. за да отмъстят за своя другар
Всеки държеше в ръцете си тояга, така че битката нямаше да бъде никак лесна.
— Оставете го! - заповяда им старецът. - Той не е виновен, сами видяхте, че беше
предизвикан
— Можеше и да откаже, щом е толкова силен – възрази разпалено вдин от младежите. - Но
ще видим дали може да се справи с нас!
— Нищо няма да видите! - извика старейшината. - Веднага пуснете тоягите!
— Макар и неохотно, те му се подчиниха и оставиха Димар.
— Достойно се защити - похвали го Калмир. когато воинът се върна при него. - Победи го без
излишна жестокост, показвайки точно толкова сила, колкото беше необходимо, за да го
откажеш от двубоя.
— Шангри ме е учил да не бъда жесток с невежите - обясни Димар. - Надявам се, че урокът е
бил достатъчен.
— Ела, влез в моя дом и нека гостоприемството ми бъде отплата за лошото държание на
младежите - покани го Калмир.
Димар с готовност прие.
Отиди на 127.
146.
— Шангри ме праща при него с молба да ни помогне в борбата с могъщ враг - отговори
Димар.
— Злото е надигнало глава и Учителя събира всички, които имат чисти помисли, за да се
опълчим заедно срещу опасността.
— Не знам дали Силдар ще се съгласи - каза Калмир. - Но трябва поне да опиташ.
— Следвайки указанията на старейшината. Димар лесно откри колибата на владеещия
изкуството да поразява с крясъци. Мъжът обучаваше някакво малко момче в основни
елементарни техники.
— Силдар изслуша търпеливо молбата на Димар.
— Не искам да се замесвам в битка, която не водя за себе си или за близките си - каза той
накрая. Ако тръгна с теб, ще лиша селото от могъщ закрилник. Не мога да го направя, а и не
искам.
Без повече обяснения той обърна гръб на воина и се запъти към колибата си, където го
очакваше момчето.
Какво ще направиш сега?
- ще го предизвикаш на двубой - отиди на 130
- ще продължиш към Лабиринта на мъдреците - отиди на 152.
147.
В главата на Димар се въртеше натрапчива мисъл - откъде можеше да е сигурен, че човекът
срещу него е именно Дармал. Можеше да е някой враг.
— Чакай малко - каза Димар. - Трябва да съм сигурен, че именно ти си Дармал.
— Какво? Нима това не е очевидно?

— Не и за мен. Съжалявам, ако недоверието ми те обижда, но именно това е начинът, по
който съм оцелял - недоверие към всеки непознат.
— Добре, тогава какво ще правим?
— Подай ми кинжала си - помоли Димар.
Мъжът му го подхвърли и воинът ловко хвана дръжката. Стисна я с две ръце и каза:
— А сега се опитай да си го вземеш обратно! Мъжът се засмя.
— Умно момче си ти, Димар - рече той. - Гледай! За миг ръцете му се събраха и някаква
могъща сила изтръгна оръжието от Димар. В следващия миг то отново беше в Дармал.
— Е, сега всичко е наред, нали? - попита той.
— Да, наред е - потвърди Димар.
— Тогава да вървим към Таори! Отиди на 126.

148.
Защо само единият? - учуди се Димар. - Нима ти се съмняваш в мен?
— Разбира се, че се съмнявам - отвърна Таори. - Откъде да знам дали не си враг?
— Нека Дармал потвърди, че съм приятел - предложи младежът и се провикна към храстите: Хей, Дармал, няма ли да се застъпиш за мен?
Дармал излезе от храстите с лукава усмивка и се приближи до тях. Двамата с Таори се
прегърнаха като стари приятели.
— Значи момчето наистина идва от Шангри? - попита Таори.
— О, изобщо не съм сигурен - отвърна Дармал
— Мисля, че трябва да го подложим на изпитание, за да сме сигурни.
— Изпитание ли? - възнегодува Димар. - Всяка секунда е ценна, а вие искате да се забавим с
някакво си изпитание!
— По-добре да се забавим, отколкото по пътя да открием, че си лъжлив вестоносец - обясни
невъзмутимо Дармал.
— Но нали ме разпитва толкова време?
— Думите са едно, а действията – друго. Ако наистина си ученик на Шангри, трябва да го
докажеш с дела
— Добре, нека да свършим по-бързо - съгласи се Димар. - Какво искате да направя?
Отиди на 140.
—

149.
Бих искал да приложа „пробождащите пръсти” - каза Димар.
— Нима? - удивиха се и двамата в един глас. – Е, все пак опитай.
Димар не обърна внимание на песимизма им. Вместо това той се концентрира, за да изпълни
правилно техниката. Дъската беше дебела и затова трябваше да бъде прецизен в
демонстрацията си.
Умножи оценката си за „пробождащи пръсти” по 2 и прибави към произведението „шанс”.
Ако резултатът е по-голям от 19, отиди на 141. В противен случай отиди на 155.
—

150.
Димар не беше страхливец и многобройните му подвизи доказваха, че по-скоро бе готов да
се впусне в необмислена авантюра - особено когато до него е Карган Скитника, - отколкото да
се откаже от страх. Но гласът на мъжа, погледа, изобщо цялото излъчване внушаваше сила.
Силдар притежаваше голяма сила и Димар можеше да я усети почти физически.
— Добре, отказвам се - промълви той. - Не съм дошъл при теб за разпра, а да те помоля за
помощ.
— Аз никога не се отказвам от думата си - отсече Силдар. - А вече ти казах, че няма да дойда
с теб. Върви си!
Димар така и направи. Отиди на 163.
151.
Отказът на Силдар беше неприятен, но Димар не се отчая от него, защото и без това не си
беше правил сметки да доведе подобно подкрепление. Все пак най-важната му задача бе да се
справи със загадките на мъдреците в техния Лабиринт и да отнесе обратно в Шангри думите на
Пророка. Воинът се запъти към Лабиринта. Отиди на 165

152.
Димар прецени, че няма смисъл да продължава да уговаря Силдар. Явно „повелителят на
поразяващите крясъци” не обичаше да се забърква в неща, които стават извън селото. Е, какво
пък, Шангри и без това не очакваше помощ от Вълчи гроб. Отиди на 163.
153.
По време на цялата схватка Димар не успя да нанесе повече от десетина удари на Таори и
нито един от тях не беше силен. В същото време пръстите на Таори танцуваха по тялото му и
оставяха усещане за нежно докосване, съпроводено с лека и необяснима болка. Но постепенно
тази болка се натрупваше и Димар усещаше как силата му сякаш бавно изтича, подобно на кръв
от смъртоносна рана.
— А сега идва краят - обяви изненадващо Таори. - С два удара ще те накарам да се
строполиш.
Димар не успя да предотврати атаката. И отново ударите не бяха нищо повече от леко
докосване, но след втория лицето на Димар се сгърчи от силна болка и краката му се подкосиха.
За щастие кошмарът продължи не повече от няколко мига. После острата болка и слабостта
изчезнаха.
— Е, доволен ли си? - попита майсторът.
— Впечатлен съм - промълви Димар.
— А-а, всички остават впечатлени - каза Таори. - Непонятното винаги впечатлява. Добре,
значи поне един от нас е сигурен в другия.
Намали своята „сила на духа” с 2 точки. След това отиди на 148.
154.
Бих искал да приложа „ребротрошачката” - каза Димар.
— Правилно - одобриха двамата в един глас.
Димар се концентрира, за да изпълни правилно техниката. Дъската беше дебела и затова
трябваше да бъде прецизен в демонстрацията си.
Умножи оценката си за „ребротрошачка” по 2 и прибави към произведението „шанс”.
Ако резултатът е по-голям от 16, отиди на 160. В противен случай отиди на 142.
—

155.
Последваха два бързи удара, но дъската остана цяла. Дармал и Таори се спогледаха
разочаровани.
— Слабо изпълнение - отбеляза Дармал. - Всъщност той сбърка още при избора на техника.
— Въпреки това забелязах нещо от стила на Шангри в техниката на удара - отвърна Таори. Момчето е пътувало дълго, може да е изморено или пък да се тревожи за съдбата на Шангри и
затова да не може да се концентрира за нашето изпитание
— Още един шанс?
— Да - кимна Таори. - Нека да измислим някакъв хитър въпрос, на който никой враг да не
може да отговори.
Намали своята „сила на духа” с 2 точки След това отиди на 161.
156.
Това е въпрос, на който може да отговори всяко хлапе - отвърна Димар. - Карган е майстор
на защитните техники. С часове ме е обучавал в тях. Винаги казваше, че има време за атака, ако
човек знае как да се защитава. И още той казваше, че всеки нападател е обречен на загуба,
защото боецът воюва най-добре, когато е в душевно равновесие, а нападението може да бъде
само резултат на загуба на душевно равновесие. Ето защо нападателят отстъпва пред защитника
при равни други качества.
— Няма съмнение, това са думи на Карган - рече Дармал. - Неведнъж сме спорили с него по
този въпрос. Знам, че той не разкриваше възгледите си за бойните изкуства дори пред добрите
си познати. Значи това момче наистина е било негов приятел и ученик.
— И аз смятам така - съгласи се Таори. - Вече му вярвам.
— Тогава да не губим време, а да побързаме към Шангри, защото там всеки момент може да
се случи нещо лошо - подкани ги Димар
Отиди на 164.
—

157.
Жертвата се гърчеше и стенеше. Сигурно това се дължеше на счупените ребра, защото
обикновено така завършва всяка демонстрация на ребротрошачката, когато е изпълнена добре.
Старейшината бе скочил на крака и гледаше към Димар.
— Ти си чудовище! - извика той. - Защо трябваше така сурово да наказваш един хлапак?
— Защото си го търсеше - отвърна Димар. - Какво щеше да стане, ако на мое място беше
някои друг, който не владее бойни изкуства?
— Щях да им забраня да го закачат. Но сега ти трябва да си платиш! - Старецът се обърна към
групата младежи: - Какво чакате, пребийте го!
Докато Димар се опомни, десетина души се нахвърлиха върху него с тояги и го повалиха на
земята. Той се помъчи да се защитава от ударите им, но това беше невъзможно, те се сипеха
като градушка върху тялото и главата му и накрая той изпадна в безсъзнание...
Намали „силата на духа” с 2 точки. След това отиди на 120.

158.
Един добър майстор никога не би допуснал защитата му да бъде пробита толкова лесно, но
младежът гo направи и затова Димар реши да го накаже за излишната му самоувереност.
Но не искаше да бъде прекалено строг. Никой не можеше да му попречи да приложи
ребротрошачката, но тя щеше да нанесе тежки наранявания - поне няколко счупени ребра,
колкото да защити името си. Затова Димар избра „пробождащите пръсти”. Те щяха да сложат
самохвалкото на мястото му без излишна жестокост.
С няколко силни удара в незащитените гърди на младежа Димар го накара да закрещи от
болка, а след това го просна на земята с прецизен отскок и удар с крак в главата. Противникът
му се извърна по гръб и хукна да бяга. Отиди на 145.
159.
Да - отвърна Димар, - но това лесно може да се уреди. Защо не направим една схватка,
колкото да ми демонстрираш умението си? Така най-лесно ще ме увериш, че именно ти си
Таори.
— Наистина ли искаш да изпиташ изкуството ми? - недоверчиво попита Таори.
— Да, наистина - потвърди Димар. - За мен ще бъде чест да премеря сили с такъв велик
майстор.
— Тогава - защитавай се! И схватката започна Отиди на 153.
—

160.
Последва серия от бързи и мощни удари. Още първият разполови дъската, но Димар
продължи с техниката, за .да демонстрира на двамата майстори колко добре я владее.
— Мисля, че е наше момче - каза Дармал - Стилът на удара е точно копие на техниката на
Шангри.
— И аз смятам така - съгласи се Таори. - Вече му вярвам.
— Тогава да не губим време, а да побързаме към Шангри, защото там всеки момент може да
се случи нещо лошо - подкани ги Димар.
Отиди на 164.
161.
Идеята за въпрос е добра - рече Таори. - И без това нямам нищо друго, което да е
подходящо за чупене. Ако не се лъжа, Димар е бил ученик на Карган Скитника в продължение
на две години, нали?
— Точно така - кимна Дармал. - Нека да го питаме нещо за Карган.
— Хрумва ли ти подходящ въпрос?
— Не. А на теб?
— Май вече имам един - каза Таори. - Би трябвало да знае силните и слабите страни на
Карган.
— Правилно! - съгласи се Дармал. - Кажи, младежо, коя беше силната страна на Карган защитата или атаката?
Е, ти знаеш, че наистина си бил ученик на Карган, но дали ще успееш да убедиш тези двама
изпълнени с подозрение майстори? Ако си чел внимателно текста, трябва да знаеш коя е
силната страна на Карган.
- атаката - отиди на 143.
- защитата - отиди на 156.
—

162.
Ще се бия с теб и нищо не може да ме изплаши. Съгласен ли си да се биеш с мен и при
какво условие?
— Съгласен съм. Ако загубиш, веднага ще се махнеш оттук и повече няма да ми досаждаш.
— Добре, но няма да загубя.
— Загубил си още от момента, когато предложи този двубой.
— Да видим дали си толкова бърз, колкото е остър езикът ти - каза Димар и се хвърли в атака.
Последва пронизителен крясък и Димар замръзна на мястото си, неспособен да направи
каквото и да било движение. Мозъкът му работеше, сърцето туптеше, но крайниците не искаха
да помръднат.
— Е, това би трябвало да ти е достатъчно - презрително сви устни Силдар. - Можех да те убия
и ще го направя, ако продължиш да се въртиш наоколо. Разбра ли?
Димар се помъчи да кимне утвърдително, но парализата, все още го държеше.
Силдар се разсмя злобно.
— Скоро ще се оправиш - каза той. - И тогава ще е най-добре да се разкараш.
Димар се убеди, че Силдар наистина е голям майстор, който владее до съвършенство своето
тайнствено изкуство. Точно както той беше казал, скоро воинът почувства съживяването на
крайниците си и се раздвижи. Няколко мига по-късно от неприятното парализиране беше
останал само спомен.
Димар прецени, че няма смисъл да продължава да уговаря Силдар. Явно „повелителят на
поразяващите крясъци” не обичаше да се забърква в неща, които стават извън селото. Е, какво
пък, Шангри и без това не очакваше помощ от Вълчи гроб.
Намали своята „сила на духа” с 2 точки. След това отиди на 163.
—

163.
Димар не се трогна много от отказа на Силдар да се притече на помощ. Все пак най-важната
му задача бе да се справи със загадките на мъдреците в техния Лабиринт и да отнесе обратно в
Шангри думите на Пророка. Това трябваше да направи, а не да съжалява за „повелителя на
крясъците”. Воинът се запъти към Лабиринта. Отиди на 165.
164.
Дармал и Таори знаеха всички потайни пътечки, които щяха да съкратят много пътя към
Шангри. Някои от тях минаваха през диви лесове, но тримата не се страхуваха от хищници бяха добре въоръжени и владееха почти до съвършенство изкуството да се бият за живота си.
Най-опасното, което можеше да им се случи, щеше да бъде някоя глутница вълци, с която
лесно щяха да се справят.
Но тримата грешаха. По пътя към Шангри ги дебнеше опасност, по-страшна от хиляди диви
зверове.
Отиди на 245.
165.
Лабиринтът на мъдреците се намираше високо в планините Мардигал, където човешки
крак стъпваше рядко. Пътят дотам беше осеян с многобройни опасности и това, прибавено
към трудния за преодоляване Лабиринт, отказваше мнозина от желаещите да се срещнат с
Пророка.

Но пречките не плашеха Димар и няколко дни след напускането на Вълчи гроб той найсетне се добра до входа на Лабиринта.
Не беше никак трудно да го открие. Тясна и стръмна, виеща се по каменистия склон
пътека водеше към входа на пещерата, където би трябвало да го посрещнат мъдреците.
Димар тръгна нагоре към Лабиринта.
Отиди на 167.
166.
Помисли внимателно! Ако си успял да разчетеш написаното в полето, вече знаеш коя е
правилната врата. В противен случай трябва да разчиташ на късмета си.
Коя от четирите врати ще отвориш?
- тази с дървото - отиди на 173.
- тази с брадвата - отиди на 180.
- тази с короната - отиди на 187.
- тази с реката - отиди на 194.
167.
Докато се изкачваше, Димар често хвърляше погледи към входа на Лабиринта и нито веднъж
не видя дори най-малък признак на раздвижване вътре.
Но когато най-сетне се изкачи горе, там го чакаше възрастен мъж с дълги бели дрехи и
тъжен поглед.
— Следя отдавна твоя път - каза той. - Упорит си.
— Трябва да получа отговор от Пророка - каза Димар.
— Знаеш какво те очаква, за да заслужиш тази чест, нали?
— Не се страхувам от загадките в Лабиринта.
— Надявам се, че не си поредният самохвалко. От дълго време никой не е успявал да
преодолее всички препятствия и да стигне до Пророка.
— Е, аз ще го направя, можеш да заложиш на мен,
— Да заложа? - не разбра израза мъжът.
— Ами, това е една дума, която вие може би не познавате. Свързана е с разпространен порок хазарта.
— Ти играеш хазарт? О, тогава едва ли ще се добереш до Пророка. Пороците изтощават
човека и го правят по-глупав.
— Този възглед ми се струва прекалено аскетичен - поклати глава Димар - Ще ми се даде ли
все пак възможност да намеря правилния път през Лабиринта?
— О, извинявай, аз май се разприказвах - каза мъжът. - Влез!
— Ами ти?
— Аз съм само пазач на входа. Вътре ще намериш най-младия от мъдреците и той ще ти
постави първата задача.
Димар смело прекрачи прага на входа Отиди на 169.
168.
За втори път си изправен пред избор на врата и вече знаеш какви са правилата
- игла - отиди на 175
- лодка - отиди на 182.
- замък - отиди на 189.

-

роза - отиди на 196.

169.
... и се озова в малка пещера, осветена от промъкващата се през входа слънчева светлина.
Вътре го очакваше млад мъж, които се усмихна при появата му
— Още един смелчага?
Димар не отговори. Той огледа пещерата. В далечния й край имаше четири врати, на всяка
от които беше изобразен по един символ: корона, дърво, река и брадва.
— Какво трябва да направя? - попита воинът.
— Да разгадаеш ключа и с негова помощ да избереш вратата, която ще те приближи до
Пророка.
— А другите три? Ще умра ли, ако сгреша?
— Не, ние не сме толкова жестоки. Но усещането ще бъде неприятно. Готов ли си за първото
изпитание?
— Разбира се!
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 171. Ако е нечетно, отиди на 176.
170.
Помисли внимателно! Ако си успял да разчетеш написаното в полето, вече знаеш коя е
правилната врата В противен случай трябва да разчиташ на късмета си.
Коя от четирите врати ще отвориш?
- тази с реката - отиди на 177.
- тази с короната - отиди на 184.
- тази с дървото - отиди на 191.
- тази с брадвата - отиди на 198.
171.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно.

— С помощта на ключа ще прочетеш важно указание за правилната врата - обясни му
мъдрецът.
— Когато свършиш, отвори една от вратите, за да посрещнеш съдбата си.

Разгледай внимателно ключа и полето, приложи знанията си от пещерата на Инг и Янг и
когато приключиш, отиди на 166, за да избереш една от вратите.
172.
За втори път си изправен пред избор на врата и вече знаеш какви са правилата
- игла - отиди на 179
- замък - отиди на 186.
- роза - отиди на 193.
- лодка - отиди на 200.
173.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувано дърво. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза
Трябва да опиташ с някоя друга врата. Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това
се върни на 166 за нов избор
174.
— Бих искал да изпробвам силите си с друга задача - каза Димар, когато се убеди, че ключът
не е по силите му.
— Слушай тогава! Живял един мъж на име Кардалар. Той имал двама сина. Единият имал две
дъщери и син, а другият - двама сина и дъщеря. Всяка дъщеря родила по едно момче и едно
момиче, а всеки син имал по един син. Всяко трето момиче и всяко второ момче били русокоси.
Колко русокоси правнуци е имал Кардалар?
Димар се замисли.
Прочети отново и много внимателно условието на задачата. След това избери от
предложените ти отговори онзи. който ти се струва правилен.
- русокоси са били трима - отиди на 181.
- русокоси са били четирима - отиди на 188.
- русокоси са били петима - отиди на 195.
- русокоси са били шестима - отиди на 202.
175.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана игла. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 168 за нов избор.
176.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно.

— С помощта на „ключа” ще прочетеш важно указание за правилната врата - обясни му
мъдрецът. - Когато свършиш, отвори една от вратите, за да посрещнеш съдбата си.
Разгледай внимателно „ключа” и „полето”, приложи знанията си от пещерата на Инг и
Янг и когато приключиш, отиди на 170, за да избереш една от вратите.

177.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана река. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 170 за нов избор.
178.
Бих искал да изпробвам силите си с друга задача - каза Димар, когато се убеди, че ключът
не е по силите му.
— Слушай тогава! Живял един мъж на име Кардалар. Той имал двама сина. Всеки син имал
по един син и две дъщери. Всяка дъщеря родила едно момче и едно момиче, а всеки син имал по
едно момче. Колко общо правнуци е имал Кардалар?
Димар се замисли.
Прочети отново и много внимателно условието на задачата След това избери от
предложените ти отговори онзи. който ти се струва правилен.
- осем - отиди на 186.
- десет - отиди на 192.
- дванадесет - отиди на 199.
—

179.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана игла. Веднага разбра, че е сгрешил неицо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 172 за нов избор.
180.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана брадва Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 166 за нов избор.
181.
Трима - предположи неуверено Димар.
— Сбърка - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега ще трябва да налучкваш коя е
правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 168
—

182.
Димар бутна смело вратата, върху която бе нарисувана лодка и прекрачи прага й. Озова се
в ново помещение, което по нищо не се различаваше от предишното.
Е, почти по нищо Воинът веднага забеляза една разлика.
Отиди на 207.

183.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно. Наистина, този път бяха по-сложни, защото имаше и указание: (+ 0 + + 0
+ 0+ +0).
— Ключът ще ти посочи правилната врата - обясни му мъдрецът. - Ако ти се стори прекалено
труден и решиш да изпробваш силите си с друга логическа задача, не се срамувай да ми кажеш.
Разгледай внимателно „ключа” и „полето” и приложи знанията си от пещерата на Инг и
Янг, ако ги имаш. Когато приключиш, отиди на 168, за да избереш една от вратите.
Ако ключът е прекалено сложен за теб или пък не си уверен в отговора си, имаш две
възможности:
- да се опиташ да решиш друга логическа задача, за да научиш коя е правилната врата (но
при неуспех ще се намали твоята „сила на духа”) - отиди на 174.
- направо да отидеш на 168 и да се опиташ да налучкаш правилната врата.
184.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана короната. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 170 за нов избор
185.
Осем - предположи неуверено Димар
— Сбърка - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега ще трябва да налучкваш коя е
правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 172.
—

186.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван замък. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 172 за нов избор.
187.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана корона. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 166 за нов избор.
188.
— Четирима - уверено отговори Димар и поясни: - Три момчета и едно момиче.
— Браво! - кимна доволно мъдрецът. - Справи се със задачата, затова мога да ти помогна.
Избери нещото, с което можеш да плаваш по вода.
Отиди на 168.
189.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван замък. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза.
- Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на дука” с 1 точка. След това се върни на 168 за нов избор.

190.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно. Наистина, този път бяха по-сложни, защото имаше и указание: (+ 0 + + 0
+ 0 + + 0).
— Ключът ще ти посочи правилната врата - обясни му мъдрецът - Ако ти се стори прекалено
труден и решиш да изпробваш силите си с друга логическа задача, не се срамувай да ми кажеш.
Разгледай внимателно „ключа” и „полето” и приложи знанията си от пещерата на Инг и
Янг, ако ги имаш. Когато приключиш, отиди на 172, за да избереш една от вратите.
Ако ключът е прекалено сложен за теб или пък не си уверен в отговора си. имаш две
възможности.
- да се опиташ да решиш друга логическа задача, за да научиш коя е правилната врата (но
при неуспех ще се намали твоята „сила на духа”) - отиди на 178.

-

направо да отидеш на 172 и да се опиташ да налучкаш правилната врата.

191.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувано дървото. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това се върни на 170 за нов избор.
192.
Десет - уверено отговори Димар и поясни: - Четири момичета и шест момчета.
— Браво! - кимна доволно мъдрецът - Справи се със задачата, затова мога да ти помогна
Избери нещото, което би зарадвало сърцето на любимата жена.
Отиди на 172.
—

193.
Димар бутна смело вратата, върху която бе нарисувана роза и прекрачи прага й. Озова се в
ново помещение, което по нищо не се различаваше от предишното.
Е, почти по нищо. Воинът веднага забеляза една разлика.
Отиди на 207.
194.
Димар бутна вратата, на която беше нарисувана буйна река и смело прекрачи прага й. Озова
се в ново помещение, осветено с десетки горящи свещи, където..
Поздравления за правилния избор! Отиди на 239
195.

Петима - предположи неуверено Димар.
Сбърка - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега ще трябва да налучкваш коя е
правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 168.
—
—

196.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана роза. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза.
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 168 за нов избор.
197.
— Този ключ наистина ме затрудни - призна си Димар, когато разбра, че е по-добре да
потърси друг начин да открие правилната врата.
— Добре, ще ти дам още един шанс. Ако отговориш правилно на първия ми въпрос ще ти
подскажа каква е третата буква на думата.
Старецът направи плавно движение с ръце и изведнъж пред Димар се разстла бял облак, а в
него плуваха четири оръжия - бойна брадва, меч, лък и боздуган.

— Виждаш ги, нали? - долетя отдалеч гласът на стареца. - Разгледай ги добре и ми кажи кое
от тези четири оръжия се различава много от останалите три.
Димар се замисли.
Поблъскай си главата върху тази нова загадка и избери едно от оръжията, което според
тях е принципно различно от останалите три.

-

меч - отиди на 206.
лък - отиди на 214.
брадва - отиди на 221.
боздуган - отиди на 227.

198.
Димар бутна вратата, на която беше нарисувана брадвата и смело прекрачи прага й. Озова се
в ново помещение, осветено с десетки горящи свещи, където... Поздравления за правилния
избор! Отиди на 239.

199.
Дванадесет - предположи неуверено Димар.
— Сбърка - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега ще трябва да налучкваш коя е
правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 172.
—

200.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана лодка. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза.
— Трябва да опиташ с някоя друга врата. Намали своята ..сила на духа” с 1 точка След това
се върни на 172 за нов избор.
201.
Бих искал да изпробвам силите си с някоя друга логическа задача - каза Димар, когато
разбра, че ключът е прекалено сложен.
— Слушай тогава! Ако половината на половината е 10, колко е два пъти по цялото?
— Моля? - разтърси изненадано глава воинът. - Нищо не схванах.
Мъдрецът повтори задачата.
— И десет пъти да я кажа. по-лесна няма да стане - каза той. – Е, колко е два пъти по цялото?
Димар се замисли.
И така, колко е два пъти по цялото?
- четиридесет - отиди на 208
- шестдесет - отиди на 215
- осемдесет - отиди на 222.
- сто - отиди на 229.
—

202.
— Шестима - предположи неуверено Димар.
— Сбърка - поклати недоволно глава мъдрецът - Сега ще трябва да налучкваш коя е
правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 168.
203.
Последната проклета врата! Но те са цели пет на брой, а ти трябва да избереш една! Какво е
нарисувано на правилната?
- гривна - отиди на 213.
- огърлица - отиди на 220.
- пръстен - отиди на 228.
- обици - отиди на 236.
- медальон - отиди на 244.
204.
За трети път си изправен пред избор на врата и вече знаеш какви са правилата.
- щит - отиди на 211
- въдица - отиди на 218.

-

лък - отиди на 225.
меч - отиди на 232.

205.
Бих искал да изпробвам силите си с някоя друга логическа задача - каза Димар, когато
разбра, че ключът е прекалено сложен.
— Слушай тогава! Ако третината на половината е 6, колко е три пъти по цялото?
— Моля? - разтърси изненадано глава воинът. Нищо не схванах.
Мъдрецът повтори задачата.
— И десет пъти да я кажа, по-лесна няма да стане - каза той. – Е, колко е два пъти по цялото?
Димар се замисли.
И така, колко е три пъти по цялото?
- седемдесет и две - отиди на 212.
- деветдесет - отиди на 219
- сто и осем - отиди на 226.
—

206.
Димар плахо посочи меча и в миг мъглата се разсея.
— О, не, не! - простена старецът. - Как можа да сбъркаш? Ех, вече нищо не може да се
направи, няма да узнаеш от мен третата буква на думата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 234.
207.
Човекът в стаята беше друг. Колкото повече напредваше Димар, толкова по-стари мъдреци
се изпречваха със загадките си между него и Пророка. Този път мъдрецът беше почти старец.
Воинът забеляза четирите врати в другия край на помещението. Символите, нарисувани
върху тях бяха въдица, меч, лък и щит. Без съмнение отново щеше да се наложи да избира
един от тях.
— Прав си - обади се мъдрецът, който сякаш беше прочел мислите на Димар. - Но този път
ключът е още по-сложен.
— Не ме е страх - отвърна Димар. - Щом съм стигнал дотук, значи ще се справя и с тази
задача.
Посочи едно число Ако е четно, отиди на 233. Ако е нечетно, отиди на 240

208.
Четиридесет - предположи неуверено Димар.
— Как може да не се замисляш над отговорите си - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега
ще трябва да налучкваш коя е правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 204.
—

209.
За трети път си изправен пред избор на врата и вече знаеш какви са правилата.
- въдица - отиди на 216.
- меч - отиди на 223.
- лък - отиди на 230.
- щит - отиди на 237.
210.
Давай втората задача - потри ръце Димар.
— Слушай тогава...
Старецът обяснява на Димар задачата на техния си старовремски език, но аз не се
чувствам задължен да го правя. Ето как звучи същата задача в съвременен вариант:
Имаш два празни съда. Единият побира точно три литра вода, а другият - точно два
литра. В началото и двата съда са празни, а наблизо има езеро, от което можеш да взимаш
вода (езерото е сложено в условието, за да не се чудиш откъде взимаме водата). Въпросът е
с колко преливания можеш да бъдеш сигурен, че в двата съда общо има точно четири литра
вода? Пояснение - за едно преливане се брои:
- напълване на един съд догоре от езерото.
- изливане на един съд до дъно.
- преливане на съдържанието на единия съд в другия.
Не можеш да изпразваш или напълваш един от съдовете само до половината. Или го
пълниш догоре, или го изливаш до дъно - няма средни положения.
И така, с колко преливания можеш да бъдеш сигурен, че в двата съда общо има точно 4
литра?
- с две - отиди на 217.
- с три - отиди на 224.
- с четири - отиди на 231.
- с пет - отиди на 238.
—

211.
Димар бутна смело вратата, върху която бе нарисуван щит и прекрачи прага й. Озова се в
ново помещение. където го очакваше странно същество.
Отиди на 235.
212.
Седемдесет и две - предположи неуверено Димар.
— Как може да не се замисляш над отговорите си - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега
ще трябва да налучкваш коя е правилната врата
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 209.
—

213.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана гривната. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата. Намали своята „сила на духа” с 1 точка.
След това се върни на 203 за нов избор.

214.
Лъкът, разбира се - уверено отговори Димар - Другите три оръжия са за бой лице в лице с
противника и не могат да го поразят от далечно разстояние. А лъкът може, освен това е сложно
оръжие, състои се от две части - лък и стрела. Едното не може без другото!
— Отгатна! - плесна с ръце старецът - Ех, сега трябва да си изплатя дълга И така, третата
буква на думата е „и”. Това ще ти е от полза, вярвам.
Поздравления за правилния избор. Виж кои от петте думи имат за трета буква „и”.
Обръчът се затяга!
Отиди на 234.
—

215.
Шестдесет - предположи неуверено Димар.
— Как може да не се замисляш над отговорите си - поклати недоволно глава мъдрецът - Сега
ще трябва да налучкваш коя е правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 204.
—

216.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана въдица. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това се върни на 209 за нов избор.
217.

С две - отговори Димар.
Ех, ако можеше да го направиш, светът щеше да се обърне с главата надолу - въздъхна
старецът - Не позна, затова няма да ти кажа първата буква на думата. А сега е време да избереш
една от вратите.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 203.
—
—

218.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана въдица. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата. Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това
се върни на 204 за нов избор.
219.
— Деветдесет - предположи неуверено Димар.
— Как може да не се замисляш над отговорите си - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега
ще трябва да налучкваш коя е правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 209.
220.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисувана огърлицата. Веднага разбра, че е
сгрешил - нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това
се върни на 203 за нов избор.

221.
Димар плахо посочи бойната брадва и в миг мъглата се разсея.
— О, не, не! - простена старецът - Как можа да сбъркаш? Ех, вече нищо не може да се
направи, няма да узнаеш от мен третата буква на думата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 234.
222.
Осемдесет - уверено отговори Димар.
— Браво! - поздрави го мъдрецът. - Заслужаваш малко подсказване. Знай, че трябва да
избереш нещото, което защитава воина от удари.
Отиди на 204.
—

223.
Димар бутна смело вратата, върху която бе нарисуван меч и прекрачи прага й. Озова се в
ново помещение, където го очакваше странно същество.
Отиди на 235.

224.
С три - отговори Димар.
— Точно така - плесна с ръце старецът. - А първата буква на думата е „о”. Сега вече е време
да избереш една от петте врати.
За всички, които са налучкали правилния отговор, тук ще дам решението, за да научат
нещо от книгата.
Първо преливане: напълваме догоре съда, който побира два литра.
Второ преливане: изливаме цялото съдържание на малкия съд в големия. След това
действие в трилитровия съд имдме точно два литра вода, а двулитровият съд е празен.
Трето преливане: напълваме догоре двулитровия съд. Сега имаме два литра в него и два в
трилитровия. А две плюс две е четири!
И така. сега знаеш, че трябва да търсиш дума. чиято първа буква да е „о” Ако си научил и
третата буква, няма да имаш никакви проблеми при избора в противен случай ще се наложи
да налучкваш, но все пак шансът ти ще бъде доста по-голям, отколкото ако не знаеше
първата буква. Отиди на 203.
—

225.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван лък. Веднага разбра, че е сгрешил - нещо
тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 204 за нов избор.
226.
Сто и осем - уверено отговори Димар.
— Браво! - поздрави го мъдрецът. - Заслужаваш малко подсказване. Знай, че трябва да
избереш нещото, което нанася удари.
Отиди на 209.
—

227.
Димар плахо посочи боздугана и в миг мъглата се разсея.
— О, не, не! - простена старецът. - Как можа да сбъркаш? Ех, вече нищо не може да се
направи, няма да узнаеш от мен третата буква на думата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 234.
228.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван пръстенът. Веднага разбра, че е сгрешил нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.

Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 203 за нов избор.
229.

Сто - предположи неуверено Димар.
Как може да не се замисляш над отговорите си - поклати недоволно глава мъдрецът. - Сега
ще трябва да налучкваш коя е правилната врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 204.
—
—

230.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван лък. Веднага разбра, че е сгрешил - нещо
тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа.” с 1 точка. След това се върни на 209 за нов избор
231.
С четири - отговори Димар.
— Ех, това е твърде много - въздъхна старецът. - Не позна, затова няма да ти кажа първата
буква на думата. А сега е време да избереш една от вратите.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това отиди на 203.
—

232.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван меч. Веднага разбра, че е сгрешил - нещо
тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа “ с 1 точка. След това се върни на 204 за нов избор.

233.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно. Наистина, този път бяха по-сложни, защото имаше и указания (+ 0 + 0+ +
0 + + + 0) и (5-1-3-1-6).
— Ключът ще ти посочи правилната врата - обясни му мъдрецът - Ако ти се стори прекалено
труден и решиш да изпробваш силите с друга логическа задача не се срамувай да ми кажеш.

Разгледай внимателно „ключа” и „полето” и приложи знанията си от пещерата не Инг и
Янг, ако го имаш. Когато приключиш, отиди на 204 за да избереш една от вратите.
Ако ключът е прекалено сложи за теб или пък не си уверен в отговора си, имаш две
възможности:
- да се опиташ да решиш друга логическа задача, за да научиш коя е правилната врата (но
при неуспех ще се намали твоята „сила на духа”) - отиди на 201.
- направо да отидеш на 204 и да се опиташ да налучкаш правилната врата.
234.
Е, искаш ли още една логическа задача? - попита старецът. - Може би ще успееш да
научиш първата буква на думата.
Ако приемеш предложението му, отиди на 210, където те очаква поредната
главоблъсканица. В противен случай отиди на 203, където ще трябва да избереш една от
петте врати.
—

235.
O, радост за очите ми! - възкликна съществото, плесвайки с ръце. - Най-сетне, след десетки
години напразно очакване, един умен мъж стигна до мен!
Димар откри с изненада, че пред него стоеше човек. макар и твърде странен на вид.
Старостта му бе невъобразима, изглеждаше само кожа, кости и сухожилия, но в очите му
гореше младежки огън, а гласът му звучеше бодро.
— Близо ли съм вече до Пророка? - попита воинът.
— Близо? Да, да, близо си! Откакто се помня, не съм виждал човек, който да е по-близо до
него от теб. Трябва да се справиш само с още едно препятствие. Но не бързай да се радваш,
защото то не е от леките. Не, не, пред него всичко досега ще ти изглежда като детска игра.
— Когато се справя и с тази задача - отвърна находчиво Димар. - тя ще ти се струва като
детска игра и ще се срамуваш, че толкова си възхвалявал трудността й.
— Да видим, да видим - засмя се тихо старчето - Харесва ми дързостта на този момък. Да, да,
харесва ми.
В това време Димар видя вратите, които сигурно водеха към Пророка. Този път те бяха пет
на брой, а символите, нарисувани върху тях, бяха: пръстен, гривна, обици, медальон и
огърлица.
Предварително те предупреждавам, че дори и най-доброто ти постижение в пещерата
на Инг и Янг не би могло да те подготви за последния ключ. Той е малко по-различен от
тези, с които свикна да работиш досега. Но ако помислиш добре върху него и ако добре си
усвоил уроците на Инг и Янг, вярвам, че ще успееш да се справиш и с това последно
препятствие. Разбира се, има и друг начин да стигнеш до правилния отговор - с правилни
отговори на две логически задачи. Но ти препоръчвам да изпробваш силите си с последния
ключ.
Отиди на 242
—

236.
Димар смело бутна вратата, върху която бяха нарисувани обиците и прекрачи прага й. Чу зад
себе си насърчителното подвикване на стареца, но не му обърна внимание - само на няколко
крачки от война седеше Пророка, вперил слепите си очи в него.

Отиди на 241
237.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван щит. Веднага разбра, че е сгрешил - нещо
тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това се върни на 209 за нов избор
238.

С пет - отговори Димар
Ех, това е твърде много - въздъхна старецът. - Не позна, затова няма да ти кажа първата
буква на думата. А сега е време да избереш една от вратите.
Намали своята „сила на духа” с 1 точка След това отиди на 203.
—
—

239.
... където го очакваше втори мъдрец, малко по- възрастен от предишния.
— Още много път ли ме чака, докато стигна до Пророка? - попита го Димар.
— Нетърпелив си - отвърна му мъдрецът. - Ти преодоля най-лесното от препятствията, а вече
питаш за края. Не виждаш ли вратите?
Едва тогава Димар ги забеляза. Бяха четири и на всяка от тях беше нарисуван отделен
символ, роза, игла, замък и лодка. В това отношение нямаше разлика от предишната задача.
Но ключът ще бъде по-труден - обади се мъдрецът, сякаш прочел мислите на Димар. - Не е
изключено да не успееш да разчетеш дори една дума.
— Дай ми „ключа”! - настоя воинът. - Ще видим колко труден е този ключ.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 183. Ако е нечетно, отиди на 190.
240.
Мъжът му подаде свитък, на който имаше-нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар ги
разгледа внимателно. Наистина, този път бяха по-сложни, защото имаше и указания: (+ 0 + 0+ +
0 + + + 0) и (4-2-10).
— Ключът ще ти посочи правилната врата - обясни му мъдрецът. - Ако ти се стори прекалено
труден и решиш да изпробваш силите си с друга логическа задача, не се срамувай да ми кажеш.

Разгледай внимателно „ключа” и „полето” и приложи знанията си от пещерата на Инг и
Янг, ако ги имаш. Когато приключиш, отиди на 209, за да избереш една от вратите.
Ако ключът е прекалено сложен за теб или пък не си уверен в отговора си, имаш две
възможности:
- да се опиташ да решиш друга логическа задача, за да научиш коя е правилната врата (но
при неуспех ще се намали твоята „сила на духа”) - отиди на 205.
- направо да отидеш на 209 и да се опиташ да налучкаш правилната врата.
241.
В помещението витаеше прозрачна мъгла, която придаваше призрачност на мястото. Точно
пред Пророка гореше огън, който осветяваше сляпото лице и костеливите ръце на човека, който
трябваше да помогне на Шангри.
— Поздрави на теб, смелчако, който успя да надвие мисълта на мъдреците! - каза Пророка
— Поздрави и на теб - отвърна скромно Димар.
— Защо си дошъл при мен? Каква мъка те мъчи?
— Ти знаеш.
— Да, вярно е, знам - Устните на Пророка се разтегнаха в пестелива усмивка. - Виждам един
възрастен мъж, който гледа след теб и ти маха за сбогом. Той те изпрати при мен, нали? Аз го
познавам, това е Шангри Учителя - велик воин и достоен мъж! А ти си неговият пратеник.
Какво иска от мен Шангри?
— Да надникнеш в бъдещето! Да разбереш кой е врагът, който ни напада! Да ми кажеш нещо
за него, за да можем да се подготвим за идването!
— Ще се опитам - каза Пророка. - Не мога да ти обещая нищо, защото бъдещето не ми е
подвластно, то ми се разкрива само дотолкова, доколкото самото то иска. А не знам дали сега
ще поиска да го направи за теб и мен.
Отиди на 243.

242.
Старецът му подаде свитък, на който имаше нарисувани един „ключ” и едно „поле”. Димар
ги разгледа внимателно и не можа да се въздържи да не изрази изненадата си.
— Наистина, този ключ ме изненадва - каза той.
— Предполагах, че така ще кажеш - засмя се старецът.

Имаше и две указания за използване на „ключа”: ( + + 0 + 0+ + 0+ + +0) и (2-1-3-1-2-1-7-1-41-3-2).
— Ключът ще ти посочи правилната врата - обясни му мъдрецът. - Ако ти се стори прекалено
труден и решиш да изпробваш силите си с други логически задачи, не се срамувай да ми кажеш.
Разгледай внимателно „ключа” и „полето” и приложи знанията си от пещерата на Инг и
Янг, ако ги имаш. Когато приключиш, отиди на 203, за да избереш една от вратите.
Ако ключът е прекалено сложен за теб или пък не си уверен в отговора си, имаш две
възможности:
- да се опиташ да решиш друга логическа задача, за да научиш коя е правилната врата (но
при неуспех ще се намали твоята „сила на духа”) - отиди на 197.
- направо да отидеш на 203 и да се опиташ да налучкаш правилната врата.
243.
Пророка притисна с пръсти слепоочията си и дълго време остана така смълчан и вглъбен в
себе си. В стаята настъпи тишина, нарушавана само от пуканията и прашенето на треските в
огъня. Най-сетне Пророка направи жест с ръка, за да привлече вниманието на Димар и започна
да говори.
— Черни хора! Ходят по света и убиват! Черни дрехи, черни бради, гъсти мустаци - почти
няма лице. Но очите им са черни като изгорели въглени. Мрачни хора. Слуги на зла сила... Зад
тях, над тях - други хора, по-могъщи, също черни, но със скрити в черни маски лица. Виждам
очите им - същински черни бездни. Страх ме е да надникна в тях, там има само зло. Черни хора
с черни сърца. Те водят слугите на злото и сеят смърт. Убиват смелите, а останалите поробват и
принуждават да служат на тяхната сила.. Сега силата им не е голяма, те все още се страхуват от
силата на доброто. Затова се плашат от Шангри и неговите ученици, искат да ги унищожат,
преди всички да са разбрали за идването на Злото.. Ти бързаш към Шангри, искаш да спасиш
приятелите си. Виждам кръв, много кръв. Много добри хора ще умрат скоро. Много смели мъже
ще защитят с живота си правото на Доброто да съществува, но дали ще е достатъчно. Не
виждам... Виждам теб с двама по-възрастни мъже. Тримата сте приятели, вървите към Шангри
Трябва да бързате. Много малко е времето, а врагът е наблизо. Дебнат ви опасности. Врагът
може да узнае за вас, да ви приготви засада. Бъдете внимателни, макар и да бързате... Те, хората,
които командват слугите, също са слуги, но не мога да съзра господаря им. Те са кукли в ръцете
му, същества без собствен мозък, когато, той влезе в главите им и направлява съзнанията им.
Човек ли е? Да, сигурно е човек, така усещам. Но е много могъщ, по-могъщ от Шангри дори!
Пази се от него, Димар! Той би могъл да те смачка, ако се изправиш срещу него. Все още си
твърде млад, за да мериш сили с него. Ако Шангри не успее да го спре, бягай! Трябва ти време,
за да укрепне твоята сила... Виждам, ще намериш врага си и ще влезеш в решителен двубой с
него, двубой на живот и смърт. Изглеждаш по-възрастен, отколкото си сега, може би това ще
стане след години. Но не мога да видя изхода от двубоя, не знам кой ще победи. Дано си ти,
дано... Виждам кръв в очите ти, кръв на твои приятели, която не можеш да забравиш... Виждам
черните хора да се пръскат във всички посоки, когато твоят гняв ги връхлети... Виждам как
мачкаш слугите на злата сила... Виждам кръв, много кръв, кръв на добри хора, примесена с тази
на злодеите, река от кръв..
— Това ли е всичко? - припряно попита Димар.
— Да, уви, това е всичко - изстена Пророка, уморен от напрежението.
— Тогава - сбогом! И благодаря!

Димар изхвърча от стаята по-бърз от светкавица и се озова под открита небе. Без да губи
време, той се запъти към двамата майстори - приятели на Шангри. Отиди на 116.
244.
Димар бутна вратата, върху която беше нарисуван медальонът. Веднага разбра, че е сгрешил
- нещо тежко го блъсна в гърдите и го отхвърли назад, а мъдрецът каза:
— Трябва да опиташ с някоя друга врата. Намали своята „сила на духа” с 1 точка. След това
се върни на 203 за нов избор.
245.
До Шангри оставаше не повече от два дни път, когато започна адът.
Пътеката се виеше по плиткия каньон, издълбан от древна река, която беше пресъхнала
преди години. а склоновете бяха обрасли с рядка гора. Димар вървеше няколко крачки напред, а
зад него двамата майстори си припомняха отминалите славни времена. Чуваха се песните на
птичките, плахите стъпки на малките животники в сухите клони, бягът на хищниците обичайните шумове на гората. Нямаше нищо подозрително.
И само миг по-късно от двете страни на пътеката върху тримата връхлетя орда от брадати
мъже, облечени в черни дрехи. Някои от тях носеха мечове, други - тояги, а трети налитаха с
голи ръце. Крясъците им, подобни на животински рев, огласиха местността.
Отиди на 248.
246.
С бърз скок Димар се озова на крачка до един от противниците. Левият му крак се изстреля
напред и порази коляното на мъжа, след това светкавично движение се стрелна нагоре и го
блъсна в гърдите. Преди онзи да успее да реагира. Димар извъртя тялото си, стъпи на левия
крак и с въртеливо движение изстреля десния във въздуха. Ударът простря противника на
земята.
Умножи оценката си за „непрекъснат удар” по 2 и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 19, отиди на 267. Ако е по-малък от 16, отиди на 261. Ако е 16, 17,
18 или 19, отиди на 253.
247.
Димар не пропусна възможността да порази лесния противник. Той премина светкавично в
атака, доверявайки се на бързината на десния си крак.
Умножи оценката си за „лудия жерав” по 2 и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 16, отиди на 258. В противен случай отиди на 250.
248.
Сега е време да попълниш таблицата „БИТКАТА”. Виж колко точки „сила на духа” имаш.
Всяка такава точка ще ти донесе 1 точка енергия. Запиши точките си енергия в графата
„енергия” на таблицата „БИТКАТА”. Другата графа - „противници”, ще попълваш по време
на самата битка В нея ще записваш точки по указание в края на някои епизоди.
Ако точките ти за „сила на духа” са повече от 15, имаш право да повишиш оценката на
една от деветте бойни техники с 1 точка. Избери една от техниките, чиито оценки не си
повишавал в началото на играта, след изпита на Шангри.

Когато свършиш, отиди на 251
249.
Срещу нормален противник Димар не би се осмелил да използва тази техника, защото това
би означавало макар и за кратко да обърне гръб на врага. Но този мъж бе показал, че не владее
изкуството на боя.
Димар се извърна странично, заставайки с лявото рамо към нападателя. След това пренесе
цялата си тежест върху левия крак и се завъртя на възглавничката под пръстите, докато
десният, свит в коляното, в същото време описваше красив полукръг. В края на движението
кракът застана на педя от лицето на нападателя.
Умножи оценката си за „драконова опашка” по 2 и прибави към произведението шанс Ако
резултатът е по-голям от 17, отиди на 270. В противен случай отиди на 256.
250.
Кракът се стрелкаше отляво, отдясно, отпред, отстрани - практически отвсякъде. Противникът отчаяно се опита да се защити с блокове, но не притежаваше толкова бързи реакции,
нито добра интуиция, за да предугади посоката на следващата атака Димар го довърши с
няколко удара.
Отбележи 1 точка в графа „противници“. След това отиди на 254.
251.
Изведнъж Димар се оказа обграден от странните мъже. които връхлитаха към него от всички
страни. Първите шестима го атакуваха.
Каква техника ще използваш?
- ветрило - отиди на 255.
- нисък пумпал - отиди на 260
252.
С бърз скок Димар се озова на крачка до един от облечените в черно мъже. Последва
светкавично движение, десният крак на воина се стрелна високо във въздуха, помете
противника и го простря безчувствен на земята.
Умножи оценката си за „подскачащ пумпал” по 2 и прибави към произведението шанс Ако
резултатът е по-голям от 17, отиди на 268. Ако е по-малък от 15, отиди на 259. Ако е 15, 16
или 17, отиди на 262.
253.
Прилагайки отлично изпълнение на непрекъснат удар. Димар успя да порази още четирима
нападатели, преди останалите да се отдръпнат на безопасно разстояние в замяна получи
няколко удара - недостатък на избраната техника, която обикновено се прилага срещу един
противник.
Намали енергията си с 2 точки и отбележи 2 точки в графата ..противници”. След това
отиди на 263.

254.
Справяйки се с поредния противник, Димар получи кратък отдих и се огледа. На няколко
крачки от него Таори довършваше един от главатарите на черните воини, но друг мъж въоръжен със сабя - го атакуваше отстрани. Нападателят беше само на четири-пет крачки от
Димар. а Таори може би не го виждаше. В такъв случай някой трябваше да му помогне. Какво
ще направиш?
- ще използваш „хвърлено копие” - отиди на 264.
- ще извикаш, за да предупредиш Таори за опасността - отиди на 266.
255.
Димар се извърна към първия нападател. Онзи се опита да блокира, но мощта на
помитащото ветрило помете защитата му. Той рухна на земята полумъртъв.
Със същото движение ученикът на Шангри просна втори нападател, но третият му нанесе
удар, който едва не го събори. В този момент Таори връхлетя като метеор сред групата и
Димар получи време да се съвземе и да продължи боя.
Намали енергията си с 2 точки и отбележи 1 точка в графа „противници”. След това
отиди на 263.
256.
За миг очите на мъжа се разшириха от ужас. Кракът на Димар се изправи.
Ударът намери противника точно в гръкляна и главата му се килна неестествено встрани.
Мъжът рухна безжизнен на земята. Отбележи 2 точки в графа „противници” След това
отиди на 254
257.
Димар избра най-лесната техника, за да спре устрема на атакуващия - нисък пумпал. Той
приклекна и кракът му бързо описа два кръга. Противникът застина на място, за да избегне
подсечката.

В това време отнякъде изникна Дармал и с отсечен саблен удар в тила сложи край на живота
на мъжа.
Отиди на 254.

258.
Кракът се стрелкаше отляво, отдясно, отпред - практически отвсякъде. Противникът отчаяно
се опита да се защити с блокове, но не притежаваше толкова бързи реакции, нито добра
интуиция, за да предугади посоката на следващата атака. Димар го довърши с няколко удара.
Отбележи 2 точки в графа „противници“. След това отиди на 254.
259.
По същия начин Димар повали и други двама, преди останалите да се отдръпнат на
безопасно разстояние и да избегнат размаханите крила на полудялата вятърна мелница.
Отбележи 1 точка в графа „противници”. След това отиди на 263.

260.
Димар приклекна бързо и изпълни класически „нисък пумпал“. Кракът му, опасен като
косата на смъртта, сепна нападателите и те образуваха малък кръг около воина.
Ясно е, че не можеш цял ден да се въртиш. Трябва да приложиш друга техника, този път
по-агресивна, за да използваш моментното им стъписване. Каква да бъде тя?
- непрекъснат удар - отиди на 246.
- подскачаш пумпал - отиди на 252.
261.
Прилагайки отлично изпълнение на непрекъснат удар, Димар успя да порази още двама
нападатели, преди останалите да се отдръпнат на безопасно разстояние. В замяна получи
няколко удара - недостатък на избраната техника, която обикновено се прилага срещу един
противник.
Намали енергията си с 3 точки и отбележи 1 точка в графата „противници“. След това
отиди на 263.
262.
По същия начин Димар повали и други четирима противници, преди останалите да се
отдръпнат на безопасно разстояние и да избегнат размаханите крила на полудялата вятърна
мелница.
Отбележи 2 точки в графа „противници”. След това отиди на 263.
263.
За миг Димар получи възможността да огледа нападателите. Бяха много, поне тридесет
човека. Повечето бяха обикновени мъже, облечени в черни дрехи, с гъсто обрасли лица и тъпи
зверски изражения по лицата. Но имаше и други, много по-малко на брои, които носеха маски
и като че ли ръководеха останалите.
Един от брадатите мъже връхлетя срещу Димар. Воинът отби атаката му с лекота, но онзи
продължи да упорства, явно нехаейки за защитата си.
Каква техника ще приложиш, за да накажеш този неразумен противник?
- лудият жерав - отиди на 247
- драконова опашка - отиди на 249
- нисък пумпал - отиди на 257

264.
Нямаше време за размисъл Димар направи две крачки и изхвърли тялото си във въздуха с
краката напред - същинско хвърлено копие! По време на полета леко се извъртя и това добави
още сила на удара му.
Умножи оценката си за „хвърлено копие” по 2 и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 16, отиди на 269. Ако е по-малък от 14, отиди на 279. Ако е 14, 15
или 16, отиди на 274.

265.
Най-сетне Димар се изправи срещу по-сериозен противник - един от главатарите на
нападателите. Онзи го нападна в гръб, но воинът успя да се защити и на свой ред премина в
атака.
Каква техника ще използваш?
- непрекъснат удар - отиди на 271
- пробождащи пръсти - отиди на 273
- лудият жерав - отиди на 277.
266.
Димар понечи да извика, за да предупреди Таори, но преди да си отвори устата се случи
нещо странно. В един миг оръжието беше в ръцете на нападателя, готвещ се да прободе Таори,
а в следващия той вече летеше във въздуха. Димар проследи полета му до ръцете на Дармал,
който бе използвал своята дарба, за да спаси приятеля си.
Таори се извърна към изненадания мъж и го довърши с два бързи удара. Отиди на 265.
267.
Прилагайки отлично изпълнение на непрекъснат удар, Димар успя да порази още шестима
нападатели, преди останалите да се отдръпнат на безопасно разстояние. В замяна получи единдва удара - недостатък на избраната техника, която обикновено се прилага срещу един
противник.
Намали енергията си с 1 точка и отбележи 3 точки в графата „противници”. След това
отиди на 263.

268.
По същия начин Димар повали и други шестима противници, преди останалите да се
отдръпнат на безопасно разстояние и да избегнат размаханите крила на полудялата вятърна
мелница.
Отбележи 3 точки в графа „противници”. След това отиди на 263.

269.
Мъжът не очакваше нападението и затова ударът на Димар го завари напълно неподготвен.
Изпънатите крака на воина блъснаха главата на врага и буквално го изхвърлиха във въздуха.
Той се приземи на няколко крачки встрани и остана да лежи неподвижен на земята. Без
съмнение, със строшен врат.
Отбележи 2 точки в графа „противници”. След това отиди на 265.
270.
За миг очите на мъжа се разшириха от ужас. Кракът на Димар се изправи. Ударът намери
противника точно в гръкляна и главата му се килна неестествено встрани.
Мъжът рухна безжизнен на земята.
Отбележи 3 точки в графа „противници”. След това отиди на 254.

271.
Непрекъснатият удар не беше лесен за изпълнение, особено срещу опитен противник, но
желанието на Димар по-бързо да довърши врага го подтикна да използва тази техника. Левият
му крак се изстреля към колената на мъжа.
Умножи оценката си за „непрекъснат удар” по 2 и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 20, отиди на 276. В противен случай отиди на 281.
272.
Скоро се разбра, че подкреплението не е достатъчно за спечелване на битката. Един от
главатарите се промъкна в гръб на Пендар и с подъл удар заби меча cи в тялото му. Тази смърт
разколеба учениците му и черните мъже лесно се справиха с тях.
Димар остана отново сам срещу десетина от враговете си. Успя да порази трима от тях, преди
сам да падне мъртъв, прободен от няколко остриета...
Смърт! Не мисли, че си бил жертва на лош шанс! Просто си пропуснал да трупаш актив в
предишни моменти от играта и затова в края претърпя поражение. Е, нищо, винаги можеш
да поправиш грешките при следващия прочит!

273.
Мнозина са склонни да причисляват пробождащите пръсти към елементарните техники, но
Димар реши да приложи този удар в двубоя. Изпънатите му пръсти се стрелнаха към гърдите на
мъжа.
Умножи оценката си за „пробождащи пръсти” по 2 и прибави към произведението шанс.
Ако резултатът е по-голям от 19, отиди на 278. Ако е по-малък от 16, отиди на 288. Ако е 16,
17, 18 или 19, отиди на 283.
274.
Мъжът неочакваше нападението и затова ударът на Димар го завари напълно неподготвен.
Изпънатите крака на воина блъснаха главата на врага и буквално го изхвърлиха във въздуха.
Той се приземи на няколко крачки встрани и остана да лежи неподвижен на земята без
съмнение, със строшен врат.
Отбележи 1 точка в графа „противници”. След това отиди на 265.
275.
Хиляди трупове покриваха двора на училището и околностите. Стотици от тях бяха на негови
другари на хора, с които беше прекарал по-голямата част от последните четири години на
живота си. Лежаха в странни пози сред големи локви кръв, а телата им бяха покрити с тежки
рани..
Позна началото на пролога, нали? Ако искаш да го прочетеш още веднъж, можеш да го
намериш в началото на книгата. А след това трябва да отидеш на 287.
Ако не ти се чете пролога още веднъж, направо отиди на 287.
276.
Техниката беше трудна и малко неподходяща за случая, но.безупречното изпълнение на
Димар заличи недостатъците на решението му.
Левият крак нанесе два бързи удара, след това се превърна в опорен, тялото на Димар се
завъртя на него, а в това време десният описа плавна дъга и нанесе помитащ удар в главата на
противника, който се строполи безжизнен на земята
Намали енергията си с 1 точка и отбележи 5 точки в графа ..противници". След това
отиди на 286.
277.
Димар атакува, прилагайки „лудия жерав”. Кракът му се стрелна към гърдите на противника.
Умножи оценката си за „лудия жерав” по 2 и прибави към произведението шанс. Ако
резултатът е по-голям от 17, отиди на 282, Ако е по-мальк от 15, отиди на 290. Ако е 15, 16
или 17, отиди на 285
278.
Ударът премина през закъснялата защита на противника. Последваха още два. След това
изпълни светкавична подсечка и врагът рухна на колене. С един последен саблен удар в
гръкляна Димар го довърши.

Намали енергията си с 1 точка и отбележи 3 точки в графа „противници”. След това
отиди на 286.
279.
Замисълът беше добър, но изпълнението - под всякаква критика. Краката на Димар само леко
закачиха дясното рамо на мъжа и го извадиха от равновесие за момент. Но той се окопити побързо от Димар и му нанесе силен удар в гърдите с дръжката на меча си. После замахна да го
довърши и оръжието изхвърча от ръцете му. Смаяният нападател погледна невярващо към
вдигнатата си за удар ръка, която сега беше празна.
Хвала на боговете, които са надарили Дармал с изкуството да привлича остриетата със силата
на ръцете си, прошепна Димар и с яростна ребротрошачка довърши врага.
Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 265.
280.
Посочи едно число. Ако е четно, отиди на 272. Ако е нечетно, отиди на 291.
281.
В следващия миг Димар получи повод да си спомни, че Шангри многократно му беше
набивал в главата следното просто правило „Никога не използвай непрекъснат удар срещу
опитен противник, ако преди това не си създал изгодна ситуация чрез успешното прилагане на
друга, по-проста техника! Иначе ще съжаляваш”.
Последва светкавичен блок и ответен удар в гърдите. а после и подсечка. Димар рухна на
земята. Още един удар и щеше да бъде довършен...
Намеси се Таори, който бе забелязал безразсъдството на ученика на Шангри и не закъсня да
му се притече на помощ. Той нападна главатаря в гръб. хвана здраво врата му с две ръце и рязко
го изви. Чу се зловещо изпукване и всичко свърши.
— Друг път не прави така! - закани се с пръст Таори на Димар и хукна към следващия си
противник.
Намали енергията си с 3 точки. След това отиди на 286.
282.
Врагът блокира първия удар, но веднага последва втори, после трети... Сипеха се като зърна
на градушка, идваха отвсякъде Димар беше майстор в изпълнението на тази техника. Кракът му
се движеше прекалено бързо дори за човек с добри реакции. Третият удар попадна право в
целта - главата на противника. Посипаха се още. Мъжът рухна, прекършен от мощта им. С един
последен точен удар Димар го довърши.
Намали енергията си с 1 точка и отбележи 3 точки в графа „противници”. След това
отиди на 286.
283.
Ударът премина през закъснялата защита на противника. Последваха още два. След това
изпълни светкавична подсечка и врагът рухна на колене. С един последен саблен удар в
гръкляна Димар го довърши.
Намали енергията си с 1 точка и отбележи 1 точка в графа „противници " След това
отиди на 286.

284.
Уви, не мога да изпълня молбата ти - печално поклати глава Пендар - Други воини,
подобни на тези, които лежат мъртви около нас, са нападнали родното ми място Тъкмо се бях
запътил натам с учениците си, за да се притека на помощ. Аз и тези момчета се отделихме за
няколко дни от голямата група и избързахме напред, за да разпитаме хората за врага
— Научихте ли нещо?
— Не! Никой не знае откъде са дошли, нито какво искат! Правят едно и също - убиват без
пощада, всяват страх с ужасните дела, на които са способни.
— На кого служат? Безспорно, това е могъщ господар.
— Не знам - призна Пендар - Ужасно е. И страшно. Нощем сънувам кошмари. Неизвестността
ме плаши.
— Но кой би могъл да раздвижи силите на Злото, да ги обедини в могъща армия и да ги
поведе срещу нас?
— Не знам, Димар. Непрекъснато си задавам този въпрос, но отговор на него нямам.
По-нататъшният разговор би бил безсмислен.
— Добре - каза Димар. - Сега трябва да се разделим, но обещай, че при първа възможност ще
дойдеш в Шангри. Разбери, трябва да се обединим срещу врага. Поотделно ще сме безпомощни.
— Знам - кимна Пендар. - Обещавам, че ще дойда колкото мога по-бързо.
Разделиха се бързо, без излишни думи. Димар хукна към Шангри.
Никога повече не видя Пендар. Два дни след тяхната среща друга група облечени в черно
мъже изненадаха малката група и след кратка и неравна битка Пендар и учениците му бяха
зверски избити от незнайния враг.
А Димар не спря да тича през целия път до Шангри, където...
Отиди на 275
—

285.
Врагът блокира първия удар, но веднага последва втори, после трети... Сипеха се като
зърна на градушка, идваха отвсякъде. Димар беше майстор в изпълнението на тази техника.
Кракът му се движеше прекалено бързо дори за човек с добри реакции. Третият удар попадна
право в целта - главата на противника. Посипаха се още. Мъжът рухна, прекършен от мощта
им. С един последен точен удар Димар го довърши.
Намали енергията си с 1 точка и отбележи 1 точка в графа ..противници”. След това
отиди на 286
286.
Пръв падна Дармал. Трагедията стана на десетина крачки от Димар, пред очите му. Трима
се спуснаха едновременно към майстора с насочени към него мечове. Той посрещна единия с
прецизен юмручен удар и го повали на земята. След това се извърна към втория, хвана
острието миг преди то да се забие в тялото му и го извърна към мъжа, който се набучи на
него. Но Дармал нямаше време да се справи и с третия. Неговият меч сложи край на живота
на майстора. Издъхвайки, той все пак успя да забие пръстите си в гръкляна на нападателя и
така да го отведе със себе си в царството на мъртвите.
Таори също загина в безмилостната битка. Цяла глутница от черните мъже връхлетя срещу
него и той се оказа безпомощен срещу сипещите се от всички страни удари с тояги и мечове.
Димар го зърна в мига, когато първото острие прониза гърдите му. Още две го последваха
след миг. Таори разпери ръце и се свлече на колене, нададе яростен вик и рухна безжизнен.

А враговете все още бяха много. Димар нямаше време да ги преброи, но бяха оцелели поне
двадесет от тях. Не можеше да им избяга, защото те го бяха заобиколили. А срещу двадесет
души и най-великият воин би бил безпомощен. Изглеждаше, че смъртта е близо... Тогава се
появи Пендар.
Отиди на 289.
287.
... Когато свърши, сълзите отдавна бяха изсъхнали, а от влагата в очите нямаше и помен.
Студеният му поглед блестеше като острие на смъртоносно оръжие. За миг остана заслушан в
свистенето на вятъра, който разнасяше по земята пепелта на другарите му. После тръсна
глава и пое на север, към планините.
Отиди на ЕПИЛОГ.
288.
Врагът блокира светкавично удара на Димар и отвърна с подсечка, която завари воина
неподготвен. Той рухна на колене. Още един удар и щеше да бъде довършен...
Намеси се Таори, който бе забелязал безпомощността на ученика на Шангри и не закъсня
да му се притече на помощ. Той нападна главатаря в гръб, хвана здраво врата му с две ръце и
рязко го изви. Чу се зловещо изпукване и всичко свърши.
— Друг път не прави така! - закани се с пръст Таори на Димар и хукна към следващия си
противник
Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 286.
289.
За миг лицето на Димар помръкна. Той реши, че Пендар е сам и със смелото си решение да
се притече на помощ на приятел обрича себе си на гибел.
Но с него имаше още няколко души, по-млади от него и по всяка вероятност негови
ученици. Това вече правеше битката равностойна.
Настъпва мигът на истината! Да видим как си се представил досега! От това зависи
съдбата ти!
Умножи по 2 точките, записани в графа „противници” и прибави към произведението
точките „енергия”. Ако резултатът е по-голям от 26, отиди на 291. Ако е по-малък от 24,
отиди на 272. Ако е 24, 25 или 26, отиди на 280.
290.
Изборът на техника се оказа несполучлив, защото Димар не беше особено добър в
изпълнението й. Противникът му с лекота блокира първите два удара, намери пролука в
защитата на воина и с елегантна подсечка го повали на земята. Още един удар и Димар щеше
да бъде довършен...
Намеси се Таори, който бе забелязал безпомощността на ученика на Шангри и не закъсня
да му се притече на помощ. Той нападна главатаря в гръб, хвана здраво врата му с две ръце и
рязко го изви. Чу се зловещо изпукване и всичко свърши.
— Друг път не прави така! - закани се с пръст Таори на Димар и хукна към следващия си
противник.
Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 286.

291.
Бързо стана ясно. че подкреплението е дошло тъкмо навреме, за да промени изхода на
битката Пендар връхлетя като хала срещу противниците и още в началото остави двама от
тях да лежат мъртви на земята. Учениците му го последваха във вихрената атака.
Скоро не останаха живи врагове. Последните оцелели се опитаха да избягат, но бяха бързо
застигнати и убити от учениците на Пендар.
— Нямам думи, с които да изразя благодарността си - каза Димар. когато битката свърши. Още малко и щях да бъда труп. Как стана така, че се появи с учениците си?
— Чухме крясъците на тези чернодрешковци и реших да проверя какво става. Направо
полудях, когато видях, че са те обкръжили като шайка лешояди.
— Трябва да бързам към Шангри, заплашва ни страшна беда. Учителя се нуждае от помощ, а
аз не можах да направя нищо Дармал и Таори са мъртви, а думите на Пророка вещаят нещастие
Ела с мен, Пендар!
Отиди на 284

ЕПИЛОГ
Шангри беше мъртъв, Карган също Таори. Дармал, Пендар - всички те, а и много други,
станаха жертви на незнайния враг. Злото имаше повод да празнува. Черните воини плъзнаха
из империята, завладявайки град след град. Накрая стигнаха до самия дворец и устроиха
кървава баня в столицата. Сринаха Храма на Боговете и издигнаха на негово място нов висока пирамида, на чийто връх всеки ден жреците извършваха човешки
жертвоприношения. Изглеждаше, сякаш Злото ще властва вечно.
Но не всички бяха сложени на колене пред неговата мощ. Високо горе в планините една
крепост удържа на атаките на черните воини. Много от тях оставиха костите си под стените
й, преди врагът да разбере, че не може да я превземе и да се откаже от намерението си да
избие обитателите и. Именно там се зароди и набра сили надеждата, която накара година покъсно народът да възстане срещу Злото, окрилен от делата на един воин, чието име се
превърна в знаме и легенда.
Злото беше подценило Димар. Той ловко се изплъзна от капаните по пътя и успя да се
добере до крепостта на нинджите, където остана да се обучава цяла година. Прибавяйки
уменията на невидимите воини към силата на бойния стил на Шангри, Димар се превърна в
могъща сила, способна да се изправи срещу всеки враг.
И тогава дойде време за отмъщение!
Следва
„Отмъстителят на Шангри” –
последна част на трилогията на Майкъл Майндкрайм!
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14.
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15.
„ Трите златни перли” - Томас Уайт
16.
„Кунг-фу” - Красимир Василев
17.
„Плаващото кроше” - Ивайло Иванов
18.
„Нин-джицу: изкуството на невидимите воини” - Адреан Каравастев
19.
„Хоу Чуин - юмрукът на маймуната” - без посочен автор
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Всички изброени книги могат да бъдат намерени в Народната библиотека „Кирил
и Методий" – София.

ИМПЕРИЯТА ОТВРЪЩА НА УДАРИТЕ
Майкъл Майндкрайм
(в отговор на някои „незлобливи” забележки по мой адрес, а също и на някои злодеяния)
Взел съм на мерник четирима автори, на които ще обърна внимание в следващите редове
Противно на установената практика, ще спомена имената им - Джордж М. Джордж, Робърт
Блонд, Томи Дейн и Колин Уолъмбъри. Смятам, че казвам истината, така че няма да си служа
с недомлъвки и усуквания. Ако някой има възражения, винаги съм на разположение.
Започвам по азбучен ред.
Робърт Блонд. Още от МЕГАИГРИ 5 си го набелязах, заради материала „От кухнята на
майстора”. Защо ли? Първо, защото в първи брой на същото списание (издание на ИК
ПЛЕЯДА в периода юли - ноември 1994 година) аз публикувах материал със същото заглавие.
Не мисля, че прави чест на тандема Уейн и Блонд да „чопва” чужди идеи. Нали се смятат за
уникални, защо не си измислят нещо различно от мен? От ПЛЕЯДА ми обясниха, че те са им
предложили същото заглавие, за да се оформела рубрика. Добре де, ако на мен ми предложат
да напиша книга със заглавие „Бягащият мъж”, как да излъжа себе си, че не вземам заглавието
директно от Стивън Кинг? Освен това, точно тези двамата имат и други забежки във
взаимстването - читателите с по-широка култура в литературата, и по специално във
фантастиката, ще забележат приликата в сюжетите на книгата-игра „Шоу на смъртта” и две
произведения на големи автори - главно „Бягащият мъж“ на Стивън Кинг и в по-малка степен
разказът „Клопка за хора” на Робърт Шекли. Имаше и френски филм с подобен сюжет „Награда за опасността”.
Искам да цитирам част от въпросния материал в МЕГАИГРИ 5:
„В брой първи на „Мегаигри” Майкъл Майндкрайм има добрината да изложи в писмен вид
няколко общоизвестни принципа на книгите-игри... Следващите съвети обаче са за кората,
които обичат да изпипват всичко докрай.”
Първото изречение твърди, че съм казвал неща от рода на „Небето е синьо” и „През нощта
слънцето не грее”. Спорно е дали е така, но за сметка на това е непоклатима истина, че мога да
посоча много примери от книгите на въпросните двама автори, в които изброените от мен
„общоизвестни принципи” са грубо потъпкани. Колкото до второто изречение, то директно
натъртва, че аз не спадам към хората, които обичат да изпипват всичко докрай. Подобно
обвинение от човек, който може да измисли наивното промъкване в стаята на арабска
принцеса от сорта на това в „Синът на пустинята”, които в същата книга описва съвсем
убедено как кинжалите на нападателите проблясват в мрака, когато малко преди това е казал,
че нощта е безлунна (а как биха светили кинжалите, щом няма чия светлина да отразят?),
който не знае, че на Изток не ставаш пълнолетен на осемнадесет години, а доста по-рано - не
ми се сърдете, но как някой може да взема такова мнение на сериозно? Поводът да се върна на
този материал след повече от година е една косвена нападка срещу мен, публикувана в е
„Синът на пустинята”. Там „великият автор” казва, че не би искал да отегчава читателите си с
изброяване на своите успехи, както правели някои други автори. Е, известно е, че подобно
нещо правя само аз, нали? Значи, без да споменава имена, Блонд ме фиксира достатъчно
точно като обект на атака.
Какво мога да кажа? Сигурно наистина би било отегчително човек да го слуша как се хвали
с творческите си постижения. Но кой знае, небивалиците на барон Мюнхаузен жънат успех,
може и Блонд да хване някое „и друго врабче”. И още една забележка - не можеш да отегчиш

някого с изброяването на нещо, което не може да бъде изброено, защото просто не
съществува.
Томи Дейн. Тук става дума за един жалък плагиат, написал (преписал) една единствена
книга-игра „Магията на английския футбол”. Куриозите започват още от първите страници,
където срещам твърдението, че книгата е американска. Американците се интересуват от
английски футбол! Поредната жертва на тъпото ни преклонение пред всичко американско.
Все пак има области, където тях хич ги няма!
Въпросната книга е много груб и елементарен препис на схемата от две мои книги „Демоните в NBA” и „Боговете на футбола”. В цивилизованите страни подобен акт е
наказуем. За съжаление тук е България.
Мразя, когато някой с глупостта си хвърля петно върху цяла тема. Английският футбол е
нещо, пред което се прекланям. Влюбен съм в него и затова не мога да понеса, когато някой се
гаври с тази тема по безобразен начин
Има още нещо долно и то е в оформлението на книгата. Забележете, че „книга-игра” стои
върху корицата с по-големи букви, отколкото заглавието и името на автора! Използва се
популярността на жанра, за да се пробута на публиката поредният боклук!
Джордж М. Джордж. Тук случаят е по-особен. Нямам нищо против самия автор. Заявявал
съм, че от него съм взел идеята за последователното подреждане на епизодите, която по-късно
значително усъвършенствах. Не съм чел негови нападки към мен.
Тогава за какво става дума? Почти във всяко критично писмо за „Пътят към Шангри” ми се
посочваше един пример за книга-игра на тема „бойни изкуства” – „Проклятието на меча”.
С помощта на Венци, един от моите ученици, се натъкнах на поразително съвпадение между
въпросната книга и едно друго произведение – „Кемпо - традициите на японските бойни
изкуства” с автор Александър Долин, която можете да намерите в Народната библиотека под
каталожен номер 581619.
Ще посоча само три примера:
1. Ha cmp. 44 във въпросната книга е разказана интересна случка от живота на фехтовача
Цукахара Бокуден. Е, ще я намерим и в поредицата епизоди, започващи от 81-и епизод от
книгата-игра.
2. На стр. 53 е описана друга интересна случка от живота на Бокуден. А в поредицата
епизоди 211-241-243 е описана същата история.
3. На стр. 57 в книгата е описана историята на двамата оръжейни майстори Мурамаса и
Масамуне. Познайте какво открих в епизод 107 от играта?!
Сега, скъпи мои критици, моля да ме уведомите - искате ли да започна специално за вас да
преписвам една по една по-интересните книжки от Народната библиотека, маскирайки ги като
книги-игри, или предпочитате да си ги четете в оригинал?!
Колин Уолъмбъри. Е, ние сме колеги в МЕГАИГРА, но това не пречи, нали? В края на
материала „Поглед отвътре” от първи брой на списанието има косвен намек за мен, едно
„безобидно” сравнение с „панаирджийски търговец”, който се държи „адски тъпо”. Става дума
за моите „Няколко думи от автора”, където често си позволявам да споделям мисли с
читателите си. Един контравъпрос: Панаирджийски търговци ли са хората от известната фирма
„Филипс”, която обяви. че постига качество, което не всеки може да си позволи? Ами всички
други реклами на известни фирми? Панаирджийски търговец ли е Реймънд Чандлър, който в
есето си „Простото изкуство да убиваш” обяснява защо голяма част от конкурентите му са

пълни нещастници, недоразумения в света на литературата? Е, ако това е така, радвам се да съм
„панаирджийски търговец”!
В „Конникът на апокалипсиса” отново срещнах нападка към мен, макар и косвена, но много
ясна. Ставаше дума за това, че съм използвал книгите на Карл Май като „страхотно научно
помагало” и не ме било срам от това.
Заради това публикувах списъка на използваната литература за трилогията за Шангри. Ето, и
аз правя проучване, преди да се захвана с някоя книга. В интерес на истината, винаги го правя и
то най-съзнателно.
Освен това, не е хубаво, когато се правят неточни цитати. Ето какво съм писал в
предговорите на двете книги за Дивия Запад:
„Номерът на Хю”, стр.6: От малък се увличам по индианските истории на Карл Май и
любовта ми към героите от Дивия Запад се запази и до днес. Ето защо с удоволствие се
наех сам да напиша индианска история”
„Изгревът на Мрачното слънце”, стр. 6: .... моите индианци знаят само едно възклицание
и то е „уф. уф!”. Не съм виждал жив индианец и затова не знам как би възкликнал той в
различните случаи. Черпил съм информация главно от книгите на Карл Май.”
Мисля, че разликата между казаното от Колин Уолъмбъри и цитатите е очевидна. Използвал
съм Карл Май само за възклицанията! Ако трябва да посоча някоя сериозна книга по въпроса,
то това безспорно е „Погребете сърцето ми в Ундид Ний” на Ди Браун. Но там няма нищо за
индианските наречия. За тях може да се открие информация само в специализирана литература,
която трудно може да бъде намерена и несъмнено подобна операция би отнела много време.
Ако книгите-игри се изпипваха чак в такива незначителни подробности, щяхме да пишем по
една-две на година. Струва ми се, че Колин Уолъмбъри трябва първо да започне да изпипва
своите книги в духа на такова изискване, преди да критикува моите.
Интересно е, че никой не ме критикува за неточностите, допуснати от мен в „NBA - краят на
коридата”, макар че именно тя е книгата, в която съм допуснал най-много грешки. Съжалявам,
но просто нямаше как да се сдобия с американския съдийски правилник. Един колет с
материали, който пътуваше към мен от Америка, мистериозно изчезна - мисля, не без
съдействието на някой наш пощенски служител.
Е, знам, че езикът ми в някои от уводните думи е прекалено остър към конкуренцията.
Единствен аз си позволявам подобни волности и, както се вижда резултатите не закъсняват. Не
се съмнявам, че някои ще се почувстват засегнати от този материал. Но аз съм любим автор на
голяма част от българската читателска аудитория на книги-игри, именно защото винаги казвам
нещата направо и без излишни усуквания и не смятам да се променям, само за да угодя на
някого.
Знам, че някои читатели ще ме намразят още повече след написаното дотук. Но знам, че
други - надявам се много повече на брой! - ще си кажат: „Да бе, това, дето го пише, е истина.”
Всичко, за което пиша сега, може да бъде проверено, нали? Направете си този труд и може би
ще спрете да ме мразите.
Не искам да съм нагъл и арогантен с другите. Но, кажете ми, как да приема спокойно факта,
че някои хора си пробутват плоските номера, докато аз пиша по нощите и си тровя здравето, за
да ви доставя най-добрия продукт, на който съм способен? И как да приема, че често същите
тези хора ме критикуват, обикновено безпочвено?
Е, няма да стане! Който иска да кръстоса словесната си шпага с мен, трябва да знае, че и аз
мога да хапя. В един дуел би се видяло, че досега съм казал само малка част от това, което съм
забелязал. И то по най-невинния начин. Всеки е свободен да се пробва.

