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НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА 

 
Започна да ми става навик да разделям думите на автора на две части, които да 

обхващат книгата като в рамка. В тази първа и по-кратка част ще стане дума за 
следващите книги-игри, които трябва да излязат в колекцията „Майкъл Майндкрайм” на 
издателство „Хермес”. 

Първо ще излезе „Краят на злото”, с което фентъзи-трилогията приключва и аз мога да 
си отдъхна от Елмар. Прекалено много магии започнаха да ми се въртят из главата и 
затова ми се пише нещо по-съвременно. 

В разговор с редактора ми спонтанно се роди идбята да откликна на манията за 
динозаври. И така, очаквай през септември „Островът на динозаврите”. Моята история 
няма нищо общо с тази на Майкъл Крайтън и продължението на „Джурасик парк”, така че 
моля да си спестиш упреците в плагиатство. Признавам, че експлоатирам идеята на Артър 
Конан Дойл, но поне съм си направил труда да сменя заглавието, за разлика от Крайтън. 

После сигурно ще се подведа и по Батман-манията. Маскираният защитник на един 
град в бъдещето е благодатна тема за всеки, който има нормално развита фантазия. Даже 
си мисля, че виждам заглавието на играта: „Черната маска”. 

Странно е, че давам зелена улица на проекти, които доскоро изобщо не са фигурирали 
в плановете ми, докато една почти завършена книга като фантастиката „Клопка за 
победители” е изпратена в трета глуха. 

Въодушевен съм от плейофите в NBA, където моят отбор „Маями” най-сетне дръпна 
напред под мъдрото ръководство на Пат Райли. Нищо чудно в началото на другата година 
да се появи още една баскетболна книга. А за Световното по футбол във Франция ми се 
иска да се включа с трета футболна игра. 

Междувременно не ме напуска желанието да напиша една наистина страшна книга-
игра. И по този проект работя от доста време, така че все ще се измъти нещо. 

След толкова приказки за бъдещето най-сетне те оставям да се насладиш на 
настоящето със стандартното пожелание за 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ! 
Майкъл МАЙНДКРАЙМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
 
След смъртта на крал Теадор властта над Кагар-дом попаднала за кратко в ръцете на 

неговия син Маор - подъл и отмъстителен младеж, чиито черни дела заплашвали да 
потопят кралството във вечна скръб. Неизброими били несправедливостите, които той 
извършил. Мнозина се простили с живота си, задето се противопоставили на черната му 
власт, а сред тях бил и Солвер Лечителя - близък приятел на покойния крал Теадор. 

Ала по онова време в Кагарион се завърнал синът на Солвер Лечителя. Отдавна бил 
напуснал той Кагар-дом, но се притекъл на помощ на родината си в най-тежкия за нея час. 
И страшна била силата му, особено за ония, които с делата си хвърляли позор върху 
славното кралство на кагарите. 

Като младеж Елмар бил прокуден далеч от родината си заради подлостта на Маор. Чак 
в Лименор той намерил приятели и дом и дълго живял сред храбрите лименорци, 
помагайки им да устояват Последната твърдина в много битки със свирепите орки. 
Сражавал се рамо до рамо с принц Аламир, син на крал Елвер, и двамата станали 
неразделни приятели. 

Тъкмо преди най-важната битка срещу орките Елмар научил за черните дела на Маор. 
Сърцето му се късало, когато оставял своите бойни другари пред лицето на страшната 
опасност, ала бащиното нещастие и дългът му към родината го зовели към Кагар-дом. 

Прекосявайки Пустошта, Елмар срещнал древния магьосник Аргон, който владеел 
невероятна мощ. На част от уменията си Аргон научил младежа и така Елмар станал 
могъщ магьосник. 

Докато Елмар се обучавал в Пустошта, неизброими пълчища орки превзели 
Последната твърдина и като море се разлели из Лименор. В същото време драконите от 
Палар- дом се готвели за решителна атака, за да сложат най-сетне ръка върху несметните 
съкровища на кагарите. Крал Елвер бил мъртъв, а принц Аламир - тежко ранен. Целият 
свят тръпнел пред заплахата на злото. Хората се сетили за древното пророчество на 
Ерион: 

Времето за радост ще отмине, 
орки ще превземат Лименор, 

кралят на Кагар-дом ще загине, 
а дворът му ще се покрие със позор! 

В тежък момент пристигнал Елмар в Кагарион. Той излекувал ранения Аламир, 
прогонил Маор от трона (нещастникът бил убит от сина на една от своите жертви) и 
вдъхновил кагарите за борба срещу грозящата ги опасност - драконовото ято на Друн. 

Появило се ново пророчество: 
Звезда пътеводна ще грейне в нощта 

надежда да вдъхне в безрадостни дни! 
Спасител ще дойде с гръмовни дела 

и драконова песен призори! 



В един и същ ден орките се изсипали пред славната столица на кагарите, покривайки с 
шатрите си цялото поле, а в небето закръжили драконите, предвождани от Огре - най- 
верния и най-силен воин на Друн. 

Докато Елмар се обучавал в Пустошта, двамата с Огре се срещнали в двубой и кагарът 
успял да победи дракона. След това пощадил живота на своя враг и излекувал дълбоките 
му рани. В замяна на благородството му Огре се врекъл да му помогне в тежък момент и 
след време спазил обещанието си - успял да удържи устрема на драконовото ято и така 
дал време на Елмар да изпълни мисията си на спасител на кагарите и освободител на 
драконите. 

Никой обаче не можел да удържи орките. Те прииждали на диви орди, чийто брой 
сякаш нямал чет. Като разгневено черно море покрили полето пред крепостта шатрите им, 
а на смрачаване в далечината пламнали стотици факли - още от враговете прииждали, за 
да изличат кагарите от лицето на земята и да се порадват на гибелта на кралството им, 
както преди това били сторили с Лименор. 

Ала в нощта преди решителната битка Елмар успял да се промъкне в двореца на Друн 
и след кратка схватка да срази страшния враг. Магиите на младежа изпратили 
съкровището на дракона в дълбокото Източно море и освободили останалите дракони от 
зловещата власт на събраното в замъка Паларион злато. 

Орф, синът на Друн, предложил приятелството и помощта си на Елмар и повел 
драконовото ято към Кагарион. Подкреплението пристигнало тъкмо навреме, за да нанесе 
съкрушителен удар на орките, които вече се виждали покорители на света. Ала Елмар 
успял да се справи с тях и убил техния вожд Тогру в страховит двубой. 

Орките били разгромени в много сражения, прогонени от Лименор и отблъснати отвъд 
Последната твърдина. Драконите отлетели на изток, отвъд морето, където според 
преданията им трябвало да се намира тяхната последна надежда за нов и по-добър живот. 
Елеа станала кралица на Кагар-дом. Аламир се възкачил на престола в Лименор и върху 
плещите му легнала трудната задача да възроди славното кралство. И на двамата щяло да 
им бъде по-леко да се справят с дълга си, ако не трябвало да се разделят със скъп приятел. 

Дългът зовял Елмар. С мъка на сърце той се разделил с прекрасната Елеа (между 
двамата се зародила любов, ала още не било дошло времето тя да разцъфне) и напуснал 
Кагар-дом, за да се изправи срещу нови опасности. Този път злото се спотайвало дълбоко 
в земите на орките, а може би дори отвъд тях, където човешки поглед не бил прониквал от 
хилядолетия. 

Отиди на ПРАВИЛА ЗА ИГРА. 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ЗА ИГРА 
 

Първото и най-важно правило в тази игра е да спазваш точно указанията в края на 
всеки прочетен от теб епизод. Те са отпечатани в курсив, за да се различават от 
литературния текст на епизода. 

В края на книгата ще намериш дневник с четири таблици. Данните, които ще впишеш 
в тях (в началото на играта или по време на самото приключение), ще влияят на съдбата 
на твоя герой Елмар. 

В таблицата „СПОСОБНОСТИ” има шест качества, за всяко от които ще имаш оценка: 
• стрелба - Боравенето с лък и стрели не е сред любимите занимания на кагарите, но 

след дълги упражнения Елмар придобива добри умения в стрелбата. Разбира се, те съвсем 
няма да са достатъчни, за да му помогнат в новите премеждия. Оценка 9 е добра за по-
голямата част от играта. Уви, ти започваш със седмица! 

• сила - Тази оценка ще решава изхода от битки, в които залагаш на своя меч. За 
предпочитане е в трудни ситуации да се доверяваш на магическите си способности, но 
понякога и грубата сила няма да е излишна. Както и при стрелбата, оценка за сила 9 е 
много добра за по-голямата част от играта. И отново ти започваш едва със 7. 

• енергия - Тази оценка намалява лесно и расте трудно, така че гледай да пестиш 
точките енергия при всяка въз-можност. Ако можеш да избираш между „дух” и „енергия”, 
не се колебай да изразходваш точки „дух”. Ако енергията ти стане равна или по-малка от 
нула, твоето участие в играта приключва, макар че никъде няма да срещнеш специално 
указание за това. 

• магия - Тази оценка не е от толкова голямо значение. Разбира се, трябва да я 
увеличаваш по време на приключението, но в цялата игра няма епизод, в който съдбата ти 
да зависи от оценката за магия. 

• дух - За всяка направена от теб магия ще изразходваш определен брой точки „дух”. 
Колкото по-силна е магията, толкова повече точки ще ти трябват за нейното изпълнение. 
По време на играта ще получаваш подсказвания за това до каква степен можеш да си 
позволиш да разхищаваш своите точки дух, така че във всеки момент да имаш достатъчно. 
Ако в някой момент ти се иска да направиш магия и нямаш друг избор, а точките ти за дух 
не са достатъчно, значи играта завършва с твоя загуба, макар че няма да на-мериш 
конкретно указание в текста. 

• преговори - Скитанията ти из земите на орките ще ти донесат изненадващи 
открития. Бързо ще схванеш, че трябва да намериш начин да се договориш с онези, които 
доскоро си смятал за смъртни врагове. Умението да се справиш с тази задача ще бъде 
оценявано от точките ти за „преговори”. Трябва да се стремиш към оценка 15 (това е 
минималното изискване на играта), но няма да съжаляваш, ако си дадеш труд и постигнеш 
19 или 20 точки. 



Оценките, с които започваш играта, са нанесени в таблицата „СПОСОБНОСТИ”. 
Държа да напомня, че те са много ниски и твърде бързо ще се наложи да повишиш някои 
от тях, ако искаш да оцелееш. 

Предстои ти да се запознаеш с много магии и скоро ще откриеш, че изпълнението на 
най-могъщите от тях биха свалили до минимум твоите точки за „дух”. Това не бива да те 
тревожи - на много места в книгата има възможност да прибавяш по 5, 10 или дори 20 
точки дух, така че при разумна игра едва ли ще останеш „на сухо”. 

В таблицата „МАГИИ” са изброени най-различни видове магии. Те са разделени на 
слаби, нормални, силни и могъщи. Срещу всяка магия са записани точките дух, които ще 
ти трябват, ако решиш да я направиш. В празното квадратче срещу всяка овладяна магия 
трябва да сложиш някакъв знак по желание, за да отбележиш, че вече можеш да 
използваш тази магия. 

Започваш с определен брой магии, в зависимост от това дали искаш да ти е по-лесно 
или по-трудно в това приключение. Ти сам ще трябва да определиш с кои магии да за-
почнеш играта и да отбележиш знак в празното квадратче срещу всяка от тях. 

В процеса на играта ще имаш възможност да усвояваш нови магии и е нормално в края 
да си усвоил всичките двадесет и две магии. 

Всяка магия има свои особености, така че не е лошо да обърнеш внимание на следните 
обяснения за различните по сила магии. 

 
Слаби магии: 
• риба - Рядко използвана магия за превръщане, която помага, ако решиш да се 

придвижиш по вода. Не изисква много дух и е полезна за начало. 
• демони - С тази магия от тип „илюзии” създаваш зловещи демони, които всяват 

ужас сред враговете, но не могат да им причинят никаква злина. Идеална е за сплашване и 
когато не искаш излишно да проливаш кръв. 

• мълнии - Най-безобидната магия за призоваване на стихии, но съвсем не безопасна 
за враговете ти. С нейна помощ можеш да поразиш с мълнии малка група противници, а 
най-доброто в нея е, че не иска много точки дух. 

 
Нормални магии: 
• змия - Магия за превръщане, която може да ти донесе успех в невероятни 

ситуации, ако успееш да я приложиш правилно. Подходяща за промъкване покрай малък 
брой врагове. Неприятно е да я приложиш в момент, когато има опасност змията да бъде 
стъпкана от нечии крака. 

• орел - Магия за превръщане, с чиято помощ можеш да преодоляваш големи 
разстояния. Орелът няма сила да поразява враговете си, така че с тази магия не можеш да 
на-падаш. Понякога съществува риск да загубиш енергия, до-като прелиташ над врагове. 

• дъжд - Магия за призоваване на природни стихии, която няма поразяваща сила. 
Главната задача на дъжда е да напои земята и да я направи по-плодородна. Обърни 



внимание на втората част от твоята мисия в играта - да помогнеш за възраждането на 
Кагар-дом. 

• буря - Магия за призоваване на природни стихии, която в комбинация с други 
магии (мълнии, огнен ад, наводнение) може да се окаже смъртоносна за много 
противници. Не е необходима за начало, но в по-късен етап от играта би била полезна. 

• огнена стихия - Магия за призоваване на природни стихии, която ти е позната от 
„Съкровището на дракона”. С нейна помощ можеш да предизвикаш опустошителен 
пожар на не много голямо място. Полезна е за схватка с един или няколко противници. 

• умножаване - Интересна и ефектна илюзия, която създава няколко твои образа. 
Изведнъж пред очите на врага заставаш не само ти, а още няколко воини, приличащи до-
сущ на теб. Те, разбира се, са само илюзия и не могат да нараняват враговете ти. Но хората 
срещу теб трудно ще узнаят къде точно се намираш и мечовете им ще разсичат въздуха. 
Тази магия няма голямо приложение, усвояването й е само въпрос на чест. 

• пъстри дракони - Драконите могат да бъдат грациозни, особено когато не са 
истински и не представляват опасност. Тази илюзия би могла да развесели някого. В 
никакъв случай не би могла да служи за сплашване. 

• танцуващи звезди - Тази магия създава куп хаотично въртящи се звезди, които 
пръскат светлина и радват окото. Също както и „пъстри дракони”, тя може да развесели 
някого. Съчетанието между няколко умело подбрани илюзии дава поразителен ефект! 

 
Силни магии: 
• дракон - Магия за превръщане, която дава на магьос-ника голяма сила. В образа на 

дракон можеш да преодоляваш големи разстояния или да се справяш с няколко 
противника. Точките дух, които гълта магията, са направо нищожни в сравнение с ефекта! 

• невидим - Специална магия, която прави човека невидим и му дава възможност да 
се промъква край бдителни вражи постове или да се спасява от многоброен противник. 
Няма голямо приложение, но употребена на място е направо незаменима. 

• лечител - Дарбите, които Елмар използва, за да излекува дракона Огре в 
„Съкровището на дракона”, съвсем не са достатъчни за тази игра. Именно специалната 
магия „лечител” дава възможност да помогнеш на някого, ако е изпаднал в беда. 

• наводнение- Могъща магия за призоваване на стихии, която ти е позната от 
„Съкровището на дракона”. Тя дава възможност да сътвориш и управляваш огромни 
водни маси. С нея би могъл да пометеш без затруднение цял град! 

• езеро - Илюзия за планинско езеро, която създава приятен фон. Съчетана с други 
красиви илюзии, тази магия би могла да предизвика щастлива усмивка върху нечии 
красиви устни! 

 
 
 
 



Могъщи магии: 
• райска градина - Магия за сътворяване, която може да зарадва много хора. Тя 

създава малък парк, в който всичко е толкова красиво, че прилича на създадено от 
боговете. Щастливи са хората, които могат да се порадват на тази магия в своя град. 

• храм на справедливостта - Магия за сътворяване, която възцарява законността. 
Всеки влязъл в храма на справедливостта не може да излъже и фактически сам произнася 
присъдата си. Престъпността рязко намалява след сът-воряването на такъв храм. Магията 
притежава огромна сила и ненапразно изисква толкова точки дух, но си заслужава да я 
направиш, особено ако улучиш подходящия момент. 

• храм на щастието - Магия за сътворяване, която прави щастливи всички 
посетители на сътворения храм. Трудна е за правене, защото гълта много точки дух, но 
отплатата за свършената работа ще е достойна! 

• храм на любовта - Отново магия за сътворяване. Влез-лите в този храм ще 
проверят веднага своите чувства. Някои двойки ще открият, че вече не се обичат, други 
ще се уверят в чувствата на своя любим. От тази магия има само полза! 

• храм на изкуството - И пак магия за сътворяване! Тя насърчава творците и веднъж 
влезли в храма, те се вдъхновяват да създадат своите шедьоври. Правенето на тази магия е 
добър ход, ако трябва да насърчиш творците в някой град. Но не смятай, че храмът ще 
направи от обикновения човек творец. 

• пренасяне - Основна магия - ако не за началото на играта, то за следващите етапи 
от приключението. Специ-алната магия ти дава възможност да се пренасяш мигновено на 
огромни разстояния (както това правеше Аргон в „Съкровището на дракона”). В някои 
моменти тази магия е незаменима. 

Вече знаеш най-необходимото за всяка една магия, а ако ти се наложи да си 
припомниш нещо по време на играта, винаги можеш да се върнеш отново на тези 
обяснения. 

Време е да избереш нивото на трудност. То се определя от броя на магиите, с които 
започваш играта. 

Лесно ниво: Започваш с 3 лесни, 7 нормални, 4 силни и 1 могъща магии - общо 15 на 
брой. Избери ги сам и ги отбележи с някакъв знак в таблицата „МАГИИ”. 

Средно ниво: Започваш с 3 лесни, 5 нормални, 4 силни и 1 могъща магии - общо 13 на 
брой. Избери ги сам и ги отбележи с някакъв знак в таблицата „МАГИИ”. 

Средно ниво: Започваш с 2 лесни, 7 нормални, 3 силни и 1 могъща магии - общо 13 на 
брой. Избери ги сам и ги отбележи с някакъв знак в таблицата „МАГИИ”. 

Трудно ниво: Започваш с 2 лесни, 5 нормални, 3 силни и 1 могъща магии - общо 11 на 
брой. Избери ги сам и ги отбележи с някакъв знак в таблицата „МАГИИ”. 

За гордите и самоуверени играчи ще спомена, че не е препоръчително човек да започва 
направо от трудното ниво, дори да е много умен. Аз съм правил тази игра, но се съмнявам, 
че след време, когато забравя хитрите номера, ще мога да изиграя трудното ниво от първи 
път. 



Не е много трудно да усвоиш всички магии, затова се постарай да го постигнеш. С 
едно-две изигравания ще откриеш кои магии са важни за играта и ще започнеш да ги 
усвояваш. Има и други магии, които ти трябват едва в края и с тяхното усвояване можеш 
да се забавиш. Това е въпрос на тактика, както сам ще разбереш, когато навлезеш в играта. 

Както вече намекнах, в тази игра имаш две цели. Първата е да узнаеш нещо повече за 
орките и за загадъчните майс-тори на оръжия, които снабдяват враговете ти. Втората може 
би ще се окаже по-трудна. 

След като съкровището на дракона Друн потъва в Източно море и Елмар чува 
драконовата песен, кагарите са объркани. Те са горди и понякога излишно уверени в 
правотата си, а натрупаното в Кагарион съкровище е тяхната гордост. Но Спасителя 
отрича ценността на всяко съкровище и търси други скъпоценности - истината, любовта, 
приятелството. Не е лесно на кралица Елеа да помогне на поданиците си в търсенето и 
усвояването на тези по-интересни, но и по- трудни за постигане ценности. Някои от 
магиите на Елмар биха помогнали много на Кагар-дом. 

В таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” ще отбелязваш всяка магия за сътворяване, 
която носи щастие на града. Те са пет на брой и са изброени в таблицата. Щом направиш 
някоя от тях, в празното квадратче срещу нея със знак ще отбелязваш, че вече си я 
подарил на кагарите. 

Разчистването на Пустошта от разбойнически банди също ще бъде отбелязано в тази 
таблица с някакъв знак, ако намериш време и сили за тази работа. То ще подобри 
търговските връзки между Лименор и Кагар-дом и ще донесе щастие на кагарите. 

В таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” ще отбелязваш и точки щастие. Започваш от 
нулата, но всяка могъща магия за сътворяване ще ти носи точки, а ако улучиш правилния 
момент за някои от магиите, ще получиш повече точки щастие. В края на играта ще ти 
трябват поне 17 точки щастие, но с добра игра би могъл да постигнеш 20! 

Понякога в текста ще получаваш указания да запишеш някоя дума в таблицата 
„КОДОВИ ДУМИ” или да провериш дали вече не си записал определена кодова дума. От 
това ще зависи съдбата на героя ти. Не се стреми да проумяваш смисъла на записваните от 
теб кодови думи. Те помагат на автора да „отгатне” какво си правил до момента и да 
определи бъдещето ти. Не е казано, че кодовата дума „смърт” е непременно лоша, както и 
„роза” не е гарантирано добра. 

Сигурно вече си забелязал, че в тази книга няма таблица за посочване на случайни 
числа. Това е така, защото в книгата няма нищо случайно. Победителят може гордо да 
каже, че дължи успеха си единствено на своите способности! 

Ако вече си определил с колко и кои магии ще започнеш играта, нищо не може да те 
спре да се впуснеш в новото шеметно приключение, което двамата с Елмар ще прежи-
веете! 

Отиди на 1. 
 
 



 



 
1.  

Човекът и драконът представляваха странна гледка сред развалините на Паларион. 
Разговаряха дружелюбно, като стари приятели. Драконът от време на време пускаше 
огнена струя към облаците, с което искаше да покаже, че се наслаждава на общуването с 
равно нему по ум същество. 

- Радвам се, че прие поканата ми - каза Огре. - По едно време мислех, че ще останеш 
завинаги край полите на онова момиче, което неразумните кагари приеха за своя кралица. 

Макар да беше древен и изпълнен с мъдрост от края на опашката си до върха на 
раздвоения си език, Огре оставаше старомоден и непреклонен по отношение на мястото на 
жените в света. 

- Елеа е родена за кралица - възрази незлобливо Елмар. - Аз наистина я обичам, но 
знам своя дълг и съм готов да го изпълня. Минах оттук на път за Лименор, а после ще 
навляза в земите на орките. 

- Смело, твърде смело дори за един ученик на Аргон. Та ти не знаеш какво ще 
откриеш отвъд познатите ти земи! Ами ако то се окаже по-силно от теб? 

- Жаждата за знания винаги е била по-силна от страха - усмихна се кагарът. - А и аз 
ще бъда предпазлив. 

- Дрън-дрън - поклати недоволно глава Огре. - Знам ви аз вас, хората. Втурвате се 
във всичко с главите напред, а после съжалявате и се разкайвате. Такъв беше и Аргон. 
Примами ни, а после прекара няколко стотици години в тъжни размисли за зловещата си 
роля в изтреблението на народа си от моите сънародници. 

- Хайде, Огре, не съм дошъл тук да слушам наставления. Досещам се, че си ме 
извикал за нещо важно. Защо не ми го кажеш? 

- Ето! Ето пак, с главата напред! Е,- добре, огън да те гори! Някой ден ще си 
навлечеш голяма беля, задето не слушаш по-старите от теб, ама нейсе, нали мен няма да 
ме има, та да понеса последствията. Кагарите да му мислят! 

Елмар скръсти търпеливо ръце пред гърдите си и зачака. Все някога на Огре щеше да 
му омръзне да се прави на онеправдан мъдрец и тогава любопитството на младежа щеше 
да бъде задоволено. 

Отиди на 14.  
  

2.  
Елмар посегна към дясната врата. Тя веднага се обви в синкава мъгла и една невидима 

сила отблъсна ръката му. Силна драконова магия затваряше този път към ризницата. 
- Огледай добре картата - обади се Огре зад гърба му. - Тя е ключът за тази врата. 
Едва тогава Елмар забеляза картата. В четирите й ъгли бяха нарисувани четири 

дракона, а в средата - замък. Всеки от драконите трябваше да измине някакъв път по 
картата, за да стигне до една от вратите на замъка. 



- Първо докосни онзи от драконите, чийто път до замъка е най-кратък - подсказа 
Огре. - После докосни дракона, който трябва да извърви най-дълъг път. Така ще отслабиш 
силата на магията, която пази вратата. 

Разгледай внимателно картата. Както виждаш, тя е разделена на отделни 
квадратчета. По-дебелите черти между някои от квадратчетата показват, че не 
можеш да минеш от едното в другото. Дълги стрелки очертават четирите пътя. За 
всеки дракон има само един път, по който да стигне до замъка. 

 

 
 
 



Твоята първа задача е много лесна - трябва да преброиш квадратчетата, през които 
трябва да мине всеки дракон. Така ще разбереш кой от четирите пътя е най- кратък и 
кой - най-дълъг. 

В квадратчето на всеки от четирите дракона е изписана по една цифра от 1 до 4. 
Заради нея драконите са наречени първи, втори, трети и четвърти. 

Вече знаеш от какъв тип са трите задачи, с които трябва да се справиш по пътя към 
ризницата. Сега имаш последна възможност да се върнеш на епизод 2 и да избереш 
лявата врата, ако задачите не ти допадат. 

Избери един от петте предложени отговора: 
- Пътят на първия дракон е най-кратък, а пътят на втория дракон е най-дълъг - 

отиди на 10. 
- Пътят на третия дракон е най-кратък, а пътят на първия дракон е най-дълъг - 

отиди на 17. 
- Пътят на първия дракон е най-кратък, а пътят на третия дракон е най-дълъг - 

отиди на 23. 
- Пътят на втория дракон е най-кратък, а пътят на четвъртия дракон е най-дълъг - 

отиди на 29. 
- Пътят на третия дракон е най-кратък, а пътят на четвъртия дракон е най-дълъг - 

отиди на 41. 
 

3.  
Елмар проследи двата пътя и отново на пръв поглед не се случи нищо. Но той вече 

имаше опит. Както и при първата врата, магията му се сблъска с драконовото заклинание 
и след кратка схватка го надви. Вратата се отвори и в дъното на новата стая Елмар видя 
още една бариера. 

- Последната - увери го Огре. - А също така и най-трудната! 
Намали духа си с 2 точки. След това отиди на 30. 
 

4.  
Драконовото заклинание отново трябваше да отстъпи пред силата на човешката магия. 
Елмар пристъпи през прага на отворилата се врата и се озова в просторно помещение с 

каменни стени. Вниманието му веднага бе привлечено от зловещия олтар, намиращ се в 
средата на залата. 

Намали духа си с 3 точки. След това отиди на 12. 
 

5.  
Пътят ще бъде труден и е добре да имаш някоя магия подръка, за да се придвижиш 

по-бързо. Коя от изброените магии можеш и искаш да използваш? 
- орел - отиди на 13. 
- дракон - отиди на 19. 



- пренасяне - отиди на 25. 
Ако не можеш да използваш нито една от трите магии, не ти остава нищо друго, 

освен да се довериш на уменията си на пешеходец. Отиди на 35. 
 

6.  
Двамата се озоваха в просторно помещение с каменни стени. Вниманието на младежа 

веднага бе привлечено от зловещия олтар, намиращ се в средата на залата. 
Увеличи духа си с 2 точки. След това отиди на 21. 
 

7.  
Елмар проследи двата пътя и отново на пръв поглед не се случи нищо. Но той вече 

имаше опит. Както и при първата врата, магията му се сблъска с драконовото заклинание 
и след кратка схватка го надви. Вратата се отвори и в дъното на новата стая Елмар видя 
още една бариера. 

- Последната - увери го Огре. - А също така и най-трудната! 
Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 30. 

 
8.  

Елмар не изчака разбойниците да се приближат до него. Той рязко протегна ръце 
напред и от пръстите му бликна ослепителна светлина. Почти едновременно с това 
главатарят пламна като факла, поразен от сребристата мълния. 

За броени мигове всичко изгоря - кожа, меса, сухожилия. Разнесе се неприятна 
миризма. Овъгленият скелет рухна на земята. 

Неколцина от враждебно настроените разбойници също бяха поразени от мълнии. 
Смъртта им накара останалите да останат по местата си със свити сърца. От ужасените им 
погледи Елмар разбра, че с разбойничеството в Пустошта е свършено. 

Намали духа си с 3 точки. След това отиди на 45. 
 

9.  
Драконовото заклинание отново трябваше да отстъпи пред силата на човешката магия. 
Елмар пристъпи през прага на отворилата се врата и се озова в просторно помещение с 

каменни стени. Вниманието му веднага бе привлечено от зловещия олтар, намиращ се в 
средата на залата. 

Намали духа си с 1 точка. След това отиди на 12. 
 

10.  
Елмар докосна двата дракона. На пръв поглед не се случи нищо особено. 
- Сега опитай с магия! - обади се Огре. - Може би си успял да отслабиш силата на 

драконовото заклинание. 



Елмар събра ръце пред гърдите си, от тях избликна ярка светлина, която се сблъска със 
синкавата мъгла. Двете сияния се смесиха, за миг цялата стая стана непоносимо светла и 
двамата воини трябваше да притворят очи. После вратата се отвори и откри пътя към нова 
стая, която завършваше с подобна врата. 

Намали духа си с 2 точки. След това отиди на 42. 
 

11.  
Елмар проследи двата пътя и отново на пръв поглед не се случи нищо. Но той вече 

имаше опит. Както и при първата врата, магията му се сблъска с драконовото заклинание 
и след кратка схватка го надви. Вратата се отвори и в дъното на новата стая Елмар видя 
още една бариера. 

- Последната - увери го Огре. - А също така и най-трудната! 
Намали духа си с 2 точки. След това отиди на 30. 
 

12.  
Моите поздравления! Току-що се сдоби с ценен подарък. Искрено се надявам да не си 

загубил много точки дух, докато се добереш до залата с олтара. 
Увеличи духа си с 6 точки. След това отиди на 21. 
 

13.  
Разчистването на Пустошта може да почака, реши Елмар. Много по-важно беше час 

по-скоро да навлезе в земите на орките и да се заеме с голямото предизвикателство да 
открие тайната на оръжията на врага. 

Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се смали, краката му станаха къси и тънки, 
показаха се остри нокти. Носът му бавно се превърна в остър клюн, а цялото тяло се покри 
с пера. Миг по-късно орелът се стрелна към небето, надавайки радостен крясък. 

Едва пред портите на града младежът прие отново човешки образ. 
Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 33. 
 

14.  
- Ха, сега пък млъкна! - възмутено изстреля няколко огнени струи встрани Огре. 
Не последва отговор. 
- Кажи нещо де! 
Отново мълчание. 
- Ама ти да не се превърна в статуя? Я да видим! 
Елмар отскочи тъкмо навреме, за да избегне насочената към него огнена струя. По 

устните му заигра подигравателна усмивка, но въпреки очакванията на Огре, и този път 
младежът не промълви нито една дума. 



- Както вече казах, огън да те гори, проклетнико! - кипна драконът. - Извиках те, 
защото изпитвам странна и глупава слабост към теб. Ще ми се да не отиваш с голи ръце в 
земите на гнусните орки. Приготвил съм ти подарък - ризница от драконови люспи! 

- Подарък, достоен за крал! - възкликна Елмар. - Не знам как да ти се отблагодаря. 
- Като успееш да си го вземеш - отвърна веднага Огре. - Защото всъщност ризницата 

е скрита в подземията на Паларион, а пътят до нея е препречен от различни драко- нови 
магии. Не си мисли, че ще е лесно! 

- Бих минал през огън за ризница от драконови люспи! - възкликна Елмар. - По-
скоро казвай къде да търся подаръка си! 

Драконът му посочи една купчина от каменни блокове. С огнения си дъх той освободи 
проход между тях и в дъното му се показа пищно украсена с орнаменти каменна врата. Тя 
зееше, примамливо отворена. 

Човекът и драконът влязоха в малко помещение, в чийто край имаше още две врати. 
- И двете водят към ризницата - обясни Огре. - Дясната ще подложи на изпитание 

твоя ум, а през лявата ще трябва да напрегнеш мускули. 
ВНИМАНИЕ! Дясната врата ще те отведе към три лабиринта, в които има много 

смятане. Всяка грешка ще ти отнема точки за дух и накрая може да се окаже, че си 
изгубил повече, докато се промъкваш към подаръка, отколкото е неговата стойност. 
Избери тази врата само ако си падаш по математиката и ти прави удоволствие да си 
блъскаш главата в сметки и лабиринти. 

През лявата врата ще пожертваш нищожна част от енергията си, но за сметка на 
това и подаръкът няма да ти донесе много точки дух. 

Ако избереш дясната, отиди на 2. Ако избереш лявата врата, отиди на 24. 
 

15.  
Елмар проследи двата пътя и отново на пръв поглед не се случи нищо. Но той вече 

имаше опит. Както и при първата врата, магията му се сблъска с драконовото заклинание 
и след кратка схватка го надви. Вратата се отвори и в дъното на новата стая Елмар видя 
още една бариера. 

- Последната - увери го Огре. - А също така и най-трудната! 
Намали духа си с 1 точка. След това отиди на 30. 

 
16.  

Драконовото заклинание отново трябваше да отстъпи пред силата на човешката магия. 
Елмар пристъпи през прага на отворилата се врата и се озова в просторно помещение с 

каменни стени. Вниманието му веднага бе привлечено от зловещия олтар, намиращ се в 
средата на залата. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 12. 
 
 



17.  
Елмар докосна двата дракона. На пръв поглед не се случи нищо особено. 
- Сега опитай с магия! - обади се Огре. - Може би си успял да отслабиш силата на 

драконовото заклинание. 
Елмар събра ръце пред гърдите си, от тях избликна ярка светлина, която се сблъска със 

синкавата мъгла. Двете сияния се смесиха, за миг цялата стая стана непоносимо светла и 
двамата воини трябваше да притворят очи. После вратата се отвори и откри пътя към нова 
стая, която завършваше с подобна врата. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 42. 
 

18.  
Пътят ще бъде труден и е добре да имаш някоя магия подръка, за да се придвижиш 

по-бързо. Коя от изброените магии можеш и искаш да използваш? 
- орел - отиди на 28. 
- дракон - отиди на 34. 
Ако не можеш да използваш нито една от двете магии, не ти остава нищо друго, 

освен да се довериш на качествата си на пешеходец. Отиди на 35. 
 

19.  
Разчистването на Пустошта може да почака, реши Елмар. Много по-важно беше час 

по-скоро да навлезе в земите на орките и да се заеме с голямото предизвикателство да 
открие тайната на оръжията на врага. 

Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се уголеми, краката му станаха дълги и тънки, 
показаха се остри нокти. Лицето му се удължи, тънък и раздвоен език се стрелна между 
загрубелите устни, а цялото тяло се покри с люспи. Миг по-късно драконът се стрелна към 
небето, надавайки радостен крясък. 

Едва пред портите на града младежът прие отново човешки образ. 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 33. 

 
20.  

Елмар не изчака разбойниците да се приближат до него. Кагарът разпери ръце. Тялото 
му бавно се уголеми, краката му станаха дълги и тънки, показаха се остри нокти. Лицето 
му се удължи, тънък и раздвоен език се стрелна между загрубелите устни, а цялото тяло се 
покри с люспи. Миг по-късно драконът изви глава към главатаря на разбойниците и от 
зъбатата му паст изригна огнена струя. 

За броени мигове всичко изгоря - кожа, меса, сухожилия. Разнесе се неприятна 
миризма. Овъгленият скелет рухна на земята. 

Неколцина от враждебно настроените разбойници също бяха изпепелени от огненото 
дихание на дракона. Смъртта им накара останалите да останат по местата си със свити 



сърца. От ужасените им погледи Елмар разбра, че с разбойничеството в Пустошта е 
свършено. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 45. 
 

21.  
Олтарът беше висок няколко педи, а в основата му имаше фигури на два дракона. 

Очите и зъбите им бяха изработени от скъпоценни камъни. 
- Мислех, че в Паларион не е останало нищо за ограбване - каза Елмар, 
- Олтарът е илюзия - отвърна драконът. - Приятно ми беше да я сътворя, но тя ще 

изчезне, когато напуснем залата. 
В средата на олтара, сред блед ореол, блестеше обещаната от Огре ризница. Тя не 

лежеше върху плочата, а висеше във въздуха над нея. Пръстите на младежа я докоснаха. 
Елмар беше чувал предания за чудотворната мощ на драконовата ризница, но не 

вярваше, че такова нещо може наистина да съществува. Подаръкът на Огре беше по-лек от 
най-финия плат. 

Кагарът облече ризницата под дрехите си и усети как плътно прилепва към тялото му. 
В същото време почувства, че магическите му способности се увеличават.  

- Ризницата от драконови люспи възстановява много бързо магическата сила на своя 
притежател - каза Огре. - Тя ще ти е полезна в земите на орките, където неведнъж ще ти се 
налага да използваш трудни магии. 

Подаръкът беше наистина царски и младежът се опита да благодари. 
- Никога няма да можем да ти се отплатим - прекъсна го Огре, махвайки с криле. - Аз 

и цялото ми племе. Ти ни освободи от съкровището, което заплашваше да ни погуби, 
както навремето погуби аргоните. Впрочем - не всички от тях. 

- Нима има и други освен Аргон? Той никога не ми е казвал такова нещо. 
- Може би не е знаел - отвърна драконът. - А може и аз да бъркам. Но ми се струва, 

че светът все още не е чул последната дума на аргоните.  
Сбогуваха се като стари приятели. Драконът полетя на изток, след своето ято. Бавно и 

грациозно, той набра височина и се издигна високо над вълните. Скоро техният плясък 
заглуши свистенето на крилете му. 

Отиди на 31. 
 

22.  
Елмар проследи двата пътя и отново на пръв поглед не се случи нищо. Но той вече 

имаше опит. Както и при първата врата, магията му се сблъска с драконовото заклинание 
и след кратка схватка Го надви. Вратата се отвори и в дъното на новата стая Елмар видя 
още една бариера. , 

- Последната - увери го Огре. - А също така и най-трудната! 
Намали духа си с 4 точки. След това отиди на 30. 
 



 
 

23.  
Елмар докосна двата дракона. На пръв поглед не се случи нищо особено. 
- Сега опитай с магия! - обади се Огре, - Може би си успял да отслабиш силата на 

драконовото заклинание. 
Елмар събра ръце пред гърдите си, от тях избликна ярка светлина, която се сблъска със 

синкавата мъгла. Двете сияния се смесиха, за миг цялата стая стана непоносимо светла и 
двамата воини трябваше да притворят очи. После вратата се отвори и откри пътя към нова 
стая, която завършваше с подобна врата. 

Намали духа си с 1 точка. След това отиди на 42. 
 

24.  
Елмар се приближи до лявата врата и опита да я отвори с магия. Не успя. 
- Нали ти казах - обади се Огре. - По този път само мускулите могат да са ти от 

полза. 



Кагарът го послуша. Той започна да блъска по вратата с рамо, после с ритници. Накрая 
вратата не издържа и се отвори, покорявайки се на силата му. Леко задъхан от положените 
усилия, Елмар прекрачи прага, а Огре го последва. 

Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 6. 
 

25.  
Разчистването на Пустошта може да почака, реши Елмар. Много по-важно беше час 

по-скоро да навлезе в земите на орките и да се заеме с голямото предизвикателство да 
открие тайната на оръжията на врага. 

За миг всичко изчезна, Паларион остана на стотици мили назад и Елмар се озова пред 
стените на Лименон, столицата на славното кралство Лименор. 

Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 33. 
 

26.  
Елмар протегна ръце с дланите напред и от тях бликнаха ослепителни пламъци. 

Огънят погълна главатаря на разбойниците и неговите най-верни приятели. За броени 
мигове всичко изгоря - кожа, меса, сухожилия. Разнесе се неприятна миризма. Овъглените 
скелети рухнаха на земята. 

Смъртта на неколцина от най-силните мъже в бандата накара останалите да застанат 
по местата си със свити сърца. От ужасените им погледи Елмар разбра, че с 
разбойничеството в Пустошта е свършено. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 45. 
 

27.  
Как ще стигнеш до Лименон, за да се видиш с Аламир, преди да навлезеш в земите на 

орките? 
- с магия „орел” - отиди на 36. 
- с магия „дракон” - отиди на 46. 
- с езда - отиди на 51. 
 

28.  
Пътят за Лименон така или иначе минаваше през Пустошта, а разчистването на тази 

местност от разбойническите банди щеше да бъде полезно за възраждането на Кагар-дом 
и Лименор. Затова Елмар реши първо да навести разбойниците. Преди време той беше 
предупредил някои от главатарите им, че е време да се откажат от престъпния си занаят. 
Онези, които не го бяха послушали, щяха да съжаляват. 

Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се смали, краката му станаха къси и тънки, 
показаха се остри нокти. Носът му бавно се превърна в остър клюн, а цялото тяло се покри 
с пера. Миг по-късно орелът се стрелна към небето, надавайки радостен крясък. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 40. 



 
29.  

Елмар докосна двата дракона. На пръв поглед не се случи нищо особено. 
- Сега опитай с магия! - обади се Огре. - Може би си успял да отслабиш силата на 

драконовото заклинание. 
Елмар събра ръце пред гърдите си, от тях избликна ярка светлина, която се сблъска със 

синкавата мъгла. Двете сияния се смесиха, за миг цялата стая стана непоносимо свет- # ла 
и двамата воини трябваше да присвият очи. После вратата се отвори и откри пътя към 
нова стая, която завършваше с подобна врата. 

Намали духа си с 3 точки. След това отиди на 42. 
 

30.   
Този път картата беше по-голяма. На нея бяха изобразени поля, гори, блата и пустини, 

а пътищата отново бяха три. Мястото на дракона беше заето от воин. 
- Сега трябва да откриеш само най-добрия от трите пътя - обясни Огре. - Тъй като 

човекът е много по-капризен от дракона, ще ти бъде по-трудно да определиш най-добрия 
път. 

Разгледай внимателно картата. Тя отново е разделена на квадратчета, а по-
дебелите стени между тях и дългите стрелки очертават ясно трите пътя. Трябва да 
откриеш най-краткия от тях. 

Човекът губи точки енергия и дух. Точките енергия са по-ценни от точките за дух и - 
ВНИМАНИЕ! - това може да се окаже решаващо за правилния избор. 

Всяко квадратче „блато” отнема 1 точка енергия, а всяко квадратче „ пустиня “ 
отнема 2 точки енергия. Квадратчетата „гора” отнемат по 2 точки дух, а квадрат-
четата „поля” отнемат по 1 точка дух. 

ПРИМЕР: Пътят минава през две „блата”, три „пустини”, две „гори” и пет „поля”. 
От блатата губиш 2 т. енергия, а от пустините - 6 т. енергия. От горите губиш 4 т. 
дух, а от полята губиш 5 точки дух. Общо губиш 2 + 6 = 8 т. енергия и 4 + 5 = 9 т. дух. 

ОЦЕНКА: Ако по единия път губиш 8 т. енергия и 9 т. дух, а по другия губиш 9 т. 
енергия и 8 т. дух, трябва да се съобразиш с правилото, че енергията е по-ценна от духа. 
Затова първият път е по-добър!  

 
Кой от трите пътя е най-добър за воина? 
- първият - отиди на 4. 
- вторият - отиди на 9. 
- третият - отиди на 16. 

 
 



 



 
31.  

Елмар дълго гледа след смаляващия се във висините Огре. Дали някога хората и 
драконите отново щяха да се срещнат? Сигурно, защото човешкият дух е неукротим. Рано 
или късно смели мореплаватели щяха да прекосят Източно море и тогава връзката между 
двата рода щеше да бъде подновена. До какво ли щеше да доведе тази нова среща? 

Елмар се замисли за пътя, който трябваше да поеме от Паларион. След сбогуването с 
Елеа му се искаше да се отбие в Лименон, за да види как Аламир се справя с 
възстановяването на блясъка на столицата си. А може би трябваше най-сетне да обърне 
внимание на безкрайните оплаквания на търговците, които искаха да има сигурен път през 
Пустошта и настояваха някой да се справи с разбойниците? 

Накъде ще поемеш? 
- към Лименон - отиди на 5. 
- към Пустошта - отиди на 18. 

 
32.  

Разбойниците се приближиха само на няколко крачки от Елмар, който стоеше 
спокойно и сякаш нехаеше за опасността. Изведнъж въздухът се раздвижи, завихри се и 
започна да извайва ужасяващи образи. Страховити демони обградиха непокорните мъже. 
Те протягаха нокти и озъбени муцуни, пищяха неистово и се стрелкаха над главите на 
уплашените разбойници. 

Тогава Елмар извади меча си. Мъжете бяха лесна плячка, защото погледите им бяха 
приковани от илюзията. С няколко удара той посече най-силните воини в бандата. 

Когато свърши тази неприятна, но задължителна работа, той прекъсна магията и 
остана очи в очи с уплашените разбойници. Те стояха, сковани по местата си, и трепереха 
неистово след смъртта на другарите си. По ужасените им погледи кагарът разбра, че с 
разбойничеството в Пустошта е свършено. 

Намали духа си с 3 точки. След това отиди на 45. 
 

33.  
Вървейки по улиците на Лименон, Елмар с радост забеляза, че градът даваше признаци 

на съживяване. Уличните музиканти и танцьори не бяха толкова много, колкото ги 
помнеше от предишни посещения, но след всичко, което страната бе преживяла, цяло 
чудо бе, че ги имаше. Наред с тях минувачите бяха развеселявани от акробати и 
шегобийци. 

Аламир посрещна своя приятел с почести, а устните му разцъфнаха в щастлива 
усмивка. Елмар бе настанен в най- пищните покои на двореца. 

Спести много време, идвайки направо в Лименон. Затова получаваш възможност да 
усвоиш една могъща магия (не хабиш никакви точки дух за това). Сам избери коя да бъде 
тя и отбележи своя избор със знак в таблицата „МАГИИ”. След това отиди на 37. 



 
34.  

Пътят за Лименон така или иначе минаваше през Пустошта, а разчистването на тази 
местност от разбойническите банди щеше да бъде полезно за възраждането на Кагар-дом 
и Лименор. Затова Елмар реши първо да навести разбойниците. Преди време той беше 
предупредил някои от главатарите им, че е време да се откажат от престъпния си занаят. 
Онези, които не го бяха послушали, щяха да съжаляват. 

Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се уголеми, краката му станаха дълги и тънки, 
показаха се остри нокти. Лицето му се удължи, тънък и раздвоен език се стрелна между 
загрубелите устни, а цялото тяло се покри с люспи. Миг по-късно драконът се стрелна към 
небето, надавайки радостен крясък. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 40. 
 

35.  
Пустошта трябваше да бъде прочистена от наглите разбойници и Елмар искаше да се 

справи веднага с този проблем, още преди да навлезе в земите на орките. Но преди това 
трябваше да извърви дълъг път до Кагарион. След кратка среща с Елеа той яхна своя 
жребец и го пришпори към Пустошта. 

Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 40.  
 
 

36.  
Приемайки образа на орел пред смаяните погледи на разбойниците, Елмар полетя към 

Лименон, столицата на славното кралство Лименор. Едва пред портите на града младежът 
прие отново човешки образ. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 56. 
 

37.  
Елмар със задоволство отбеляза, че краткото нашествие на орките не бе успяло да 

пречупи ведрия нрав на лименор- ците. Макар оцелелите да тъжаха за своите мъртви, те 
намираха в себе си сили да вървят напред. 

Вечерта преди заминаването на младежа двамата с Аламир разговаряха в кралските 
покои. 

- Не видях Измаир, но сигурно той е оглавил охраната на Последната твърдина - 
предположи Елмар. 

- Старият воин не пожела нито миг покой - засмя се Аламир. - Замина за крепоста 
още с първата сформирана бойна част. Получавам вести от него на всеки пет дни и те са 
успокояващи. Засега орките са твърде объркани след поражението си, изглежда, за 
известно време няма да имаме тревоги с тях. 



- Преди време ти казах, че не орките са най-опасни. Най- важно е самите лименорци 
да възродят светлината в душите си и да се отърсят от мрачните спомени за оркското 
нашествие. 

- Прав беше - кимна Аламир, - ала моят народ е силен. Ще ти покажа нещо. 
Кралят плесна с ръце. 
Отиди на 44. 
 

38.  
Преобразен като орел, Елмар прелетя над побелелите върхове на Снежната планина и 

плавно се спусна към бързите води на реката, която навлизаше в земите на орките. Миг 
преди ноктите на птицата да докоснат водната повърхност, Елмар прие образа на риба и се 
гмурна в реката. Така измина няколко мили и в една плитчина отново се превърна в човек. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 49. 
 

39.  
Елмар изтегли меча си и се приготви да посрещне първия приближил се противник. 
- Един срещу дузина - извика предизвикателно той. - Лъв срещу жалки хиени! Елате 

по-близо, страхливци! 
Първите двама смелчаци бяха посечени на място от без-пощадния му меч. Другите се 

разпръснаха и го обградиха в кръг. Ударите им се сипеха отвсякъде и Елмар трябваше да 
прави чудеса, за да се спасява от свистящите остриета. 

Но умението на младежа в боравенето с меч беше изключително и скоро редиците на 
враговете оредяха. Когато и последният от тях рухна с отсечена глава, Елмар размаха 
победоносно окървавения си меч и срещна очите на останалите разбойници. 

Те стояха по местата си, впечатлени и уплашени от битката, която се беше разразила 
пред очите им. По погледите им кагарът разбра, че с разбойничеството в Пустошта е 
свършено. 

Намали енергията cue 1 точка. След това отиди на 45. 
 

40.  
Кагарът бързо откри една от големите разбойнически банди. Познаваше повечето от 

членовете й от една по-ранна среща с тях, когато магическите му способности бяха 
накарали тези иначе безпощадни и смели хора да паднат на колене и да молят за милост. 

- Виждам, че мнозина от вас не са се вслушали в думите ми - прогърмя гласът му, 
когато присъствието му привлече вниманието на разбойниците. - Тогава нямах време да се 
разправям с вас, но сега е дошъл мигът да вземете важно решение. Заповядвам ви да се 
разотидете по родните си места и да се захванете с почтени занаяти. 

Спотаен, но неудържим ропот съпроводи думите му. 
- Но ние не можем да правим нищо, как ще преживяваме? - обади се плахо един от 

разбойниците. 



- Ако не сте годни за мирен живот, вървете в Лименор, там търсят воини за охрана 
на Последната твърдина - отвърна кагарът. 

Сред разбойниците настана раздвижване, редиците им започнаха да се огъват. Едър 
мъж с физика на великан си пробиваше път към младежа. Следваха го неколцина подобни 
нему гиганти. 

Отиди на 53. 
 

41.   
Елмар докосна двата дракона. На пръв поглед не се случи нищо особено. 
- Сега опитай с магия! - обади се Огре. - Може би си успял да отслабиш силата на 

драконовото заклинание. 
Елмар събра ръце пред гърдите си, от тях избликна ярка светлина, която се сблъска със 

синкавата мъгла. Двете сияния се смесиха, за миг цялата стая стана непоносимо светла и 
двамата воини трябваше да присвият очи. После вратата се отвори и откри пътя към нова 
стая, която завършваше с подобна врата. 

Намали духа си с 4 точки. След това отиди на 42. 
 

42.  
При втората врата Елмар трябваше да се справи с подобна карта, само че загадката 

беше по-сложна. 
- Този път драконът е един и трябва да стигне до замъка по най-краткия път. Но 

пътят минава през поля, гори и блата. По.-лесно е да вървиш през полето, отколкото през 
гората, но пътят през гората е по-лесен от този през блатото. Трябва да проследиш с пръст 
онзи от трите пътя, по който драконът ще стигне до замъка за най-малко дни. След това 
ще направиш същото и за пътя, който ти се струва най-дълъг. 

Разгледай внимателно картата. Тя отново е разделена на квадратчета, а по-
дебелите стени между тях и дългите стрелки очертават ясно трите пътя. Трябва да 
откриеш най-краткия (този, който отнема най-малко дни) и най-дългия от тях. 

Всяко квадратче „блато” отнема 3 дни. Квадратчетата „гора” отнемат по 2 дни, а 
квадратчетата „поля” отнемат 1 ден. 

ПРИМЕР: Един път минава през три квадратчета „ поля “, две квадратчета „гора” 
и три квадратчета „ блато”. Трите „поля” отнемат по 1 ден, значи общо 3 дни. 
„Горите” отнемат по два дни, значи общо 4 дни, а „блатата” отнемат по 3 дни, общо 9 
дни. Събираш трите числа и получаваш КОЛКО дни ще ти отнеме този път. В случая 3 
+ 4 + 9 = 16 дни. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Избери един от петте варианта: Най-кратък е първият път, а най-дълъг е вторият 
път - отиди на 3. 

Най-кратък е вторият път, а най-дълъг е третият път - отиди на 7. 
Най-кратък е третият път, а най-дълъг е първият път - отиди на 11. 
Най-кратък е третият път, а най-дълъг е вторият път - отиди на 15. 
Най-кратък е вторият път, а най-дълъг е първият път - отиди на 22. 
 



43.  
Преобразен като дракон, Елмар прелетя над побелелите върхове на Снежната планина 

и плавно се спусна към бързите води на реката, която навлизаше в земите на орките. Миг 
преди ноктите на дракона да докоснат водната повърхност, Елмар прие образа на риба и 
се гмурна в реката. Така измина няколко мили и в една плитчина отново се превърна в 
човек. 

Намали духа си с 11 точки. След това отиди на 49. 
 

44.  
Елмар получи възможност да се наслади на ненадминатата грациозност на 

лименорските танцьорки. Красивите момичета изглеждаха олицетворение на 
съвършенството. Телата им описваха сложни фигури, а впечатлението бе подсилено от 
пъстрите воали и тихата музика на арфа. 

- Прекрасно е - прошепна кагарът. - Лименор наистина се възражда, при това по-
бързо, отколкото съм го виждал в мечтите си. 

- Музиката и танцът са в кръвта на моя народ - отвърна гордо Аламир. - Ала аз имам 
още една голяма изненада за теб. Вгледай се по-внимателно в това момиче. 

Той посочи една от танцьорките. Елмар с удивление забеляза, че момичето нямаше 
типичните за лименорските жени черти. 

- Нима?... - не можа да довърши предположението си той. 
- Да, тя е кагарка - усмихна се Аламир. - Забелязах я, докато гостувах на Маор. 

Трудно ми беше да убедя баща й, че трябва да я пусне в Лименон, за да изучи изкуството 
на танца. Знаеш, че нашата столица не се ползва с добро име сред кагарите. 

Елмар отлично знаеше, че много от гордите и мъжествени кагари трудно откриваха 
красотата в изкуството. За тях важни бяха бойните умения на мъжа и способността на 
жената да се грижи добре за дома и семейството. 

- Елеа ми помогна - продължи Аламир. - Едва ли има кагар, който би отказал нещо 
на кралицата си... освен теб - добави той след малка пауза. 

- Не ме упрекваш, нали? 
- Подкрепям те - тихо каза Аламир. - Сигурно е трудно да се откъснеш от любовта на 

прекрасна жена. 
- Нека не говорим за това сега - прекъсна го Елмар. - Моля те, нека още веднъж се 

насладя на танца на това пре-красно кагарско момиче. 
Аламир изпълни с готовност молбата на приятеля си. 
Отиди на 57. 
 

45.  
Елмар не изчака, за да види как разбойниците се подчиняват на заповедта му. Знаеше, 

че нито един от тях няма да посмее да остане в Пустошта като грабител след ужасния край 
на главатаря им и неговата свита. 



В таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” отбележи с някакъв знак, че си извършил 
„Разчистване на Пустошта”. Запиши 1 точка щастие. След това отиди на 27. 

 
46.  

Приемайки образа на дракон пред смаяните погледи на разбойниците, Елмар полетя 
към Лименон, столицата на славното кралство Лименор. Едва пред портите на града 
младежът прие отново човешки образ. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 56. 
 

47.   
Преобразен като орел, Елмар прелетя над оркските съгледвачи. Само веднъж, когато се 

спусна към една гора, за да си почине, няколко стрели изсвистяха към него и една от тях 
го перна по крилото. Все пак той успя да излети и се изгуби във висините, преди да пуснат 
още един залп по него. 

Кагарът прелетя няколко мили, после се спусна край реката и отново се превърна в 
човек. 

Намали духа си с 5 точки. Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 49. 
48.  

Ловуването не е лесна работа, но Елмар е опитен воин. Няма да имаш проблем с 
прехраната. Трябва само да пре-цениш как да ловува кагарът. 

Сигурно вече си започнал да се притесняваш, че нямаш точки дух и не можеш да 
направиш магия, ако ти се наложи. Но ето че е време да усетиш чудната сила на ризницата 
от драконови люспи. Увеличи духа си с 10 точки! 

Ако пожелаеш Елмар да ловува с лък и стрели, отиди на 54. Ако се спреш на варианта 
„капани и примки”, отиди на 59. Има и трета възможност, която е смесица от първите 
две - отиди на 66. 
 

49.   
Елмар за пръв път оставаше сам дълбоко във вража територия. Не му се искаше 

веднага да продължи напред, затова реши да остане за няколко дни край реката. Щеше да 
се прехранва с ловуване, а през другото време можеше да увеличи магическите си 
способности. 

Сега е време да понаучиш още няколко магии. За целта трябва да изразходваш дух. 
Едно безплатно подсказване - изразходвай всичките си точки дух за усвояване на магии. 

За усвояването на всяка слаба магия изразходваш по 1 точка дух. Нормалните магии 
ще ти отнемат по 2 точки дух, силните - по 3 точки дух, а могъщите - по 5 точки дух. 

Избери кои магии да усвоиш, отметни ги със знак в таблицата „МАГИИ”, след това 
отбележи разхода на точки дух в таблицата „СПОСОБНОСТИ”. Когато се справиш с 
тези задачи, отиди на 48. 

 



50.  
Орките се намираха на двайсетина крачки - твърде малко разстояние за опитен 

стрелец. Елмар свали лъка от рамото си, сложи една стрела в тетивата и се прицели. 
Виж оценката си за стрелба. Ако е по-голяма от 7, отиди на 69. В противен случай 

отиди на 58. 
 

51.  
Пришпорвайки Димар, Елмар се понесе в бесен галоп към Лименон, столицата на 

славното кралство Лименор. 
Пред портите на града младежът скочи от седлото на верния си кон и с приятелско 

плясване по гърба нареди на животното да се върне в Кагарион. Жребецът се подчини на 
заповедта на младия си господар. 

Намали енергията сис 1 точка. След това отиди на 56. 
 

52.  
Преобразен като дракон, Елмар прелетя над оркските съгледвачи. Само веднъж, когато 

се спусна към една гора, за да си почине, няколко стрели изсвистяха към него и една от 
тях се заби на по-малко от педя от незащитеното петно върху гърдите му. Все пак той успя 
да излети и се изгуби във висините, преди да пуснат още един залп по него. 

Кагарът прелетя няколко мили, после се спусна край реката и отново се превърна в 
човек. 

Намали духа си е 8 точки. Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 49. 
 

53.  
Мъжът спря само на няколко крачки от Елмар. Кагарът знаеше, че пред него стои 

главатарят на разбойниците. От неговата дума зависеше дали те ще послушат заповедта на 
младежа, или ще откажат да се подчинят. 

- Защо си дошъл отново сред нас, магьоснико? - попита главатарят. - Нима светът е 
толкова малък, че не можем да живеем, без да си пречим един на друг? 

- Вие пречите на мен, а не аз на вас - отвърна Елмар. - Искам между Лименор и 
Кагар-дом да вървят кервани, натоварени със стоки. 

- И ние го искаме! - ухили се злорадо главатарят на раз-бойниците. 
- Но не искам вие да ограбвате и убивате търговците - продължи младежът. - Нямате 

право на избор, защото аз не предлагам, а заповядвам. Имате право да започнете мирен 
живот в Лименор или където пожелаете. 

- Ами какво ще стане, ако не се подчиним? Ние сме стотици, а ти си само един. Я се 
огледай! 

Елмар обходи с поглед разбойниците. Вярно, броят им беше нараснал значително. Той 
си спомни, че се носеха разни слухове за обединяване на отделните банди под 
ръководството на един от силните главатари. 



- Не искам да споря с теб - рече кагарът. - Ще се подчиниш ли на моята заповед? 
- Никога! - извика главатарят и изтегли меча си. Неколцина от здравеняците около 

него последваха примера му. 
Остава ти само да избереш магията, с която да се справиш с този противник! 
- мълнии - отиди на 8. 
- дракон - отиди на 20. 
- огнена стихия - отиди на 26. 
- демони - отиди на 32. 
Ако не можеш или не искаш да направиш нито една от изброените магии, ти трябва 

да се довериш на силата на своя меч - отиди на 39. 
 

54.  
Макар кагарите да се отнасяха с пренебрежение към лъка, Елмар беше прекарал много 

време сред лименорците и беше усвоил тънкостите в боравенето с това оръжие. Лову-
ването с лък му доставяше удоволствие, а освен това се оказа полезно. След няколко дни 
младежът вече улучваше дори бързо бягащ заек от далечно разстояние. 

Увеличи оценката си за стрелба с 2 точки. След това отиди на 116. 
55.  

Елмар изтегли меча си и се спусна срещу тримата орки. Един от тях го забеляза и 
нададе уплашен вик. Другите двама веднага зарязаха джуджето с качулката. 

Виж оценката си за сила. Ако е по-голяма от 7, отиди на 73. В противен случай 
отиди на 63. 

 
56.  

Вървейки по улиците на Лименон, Елмар с радост забеляза, че градът даваше признаци 
на съживяване. Уличните музиканти и танцьори не бяха толкова много, колкото ги 
помнеше от предишни посещения, но след всичко, което страната бе преживяла, цяло 
чудо бе, че ги имаше. Наред с тях минувачите бяха развеселявани от акробати и 
шегобийци. 

Аламир посрещна своя приятел с почести, а устните му разцъфнаха в щастлива 
усмивка. Елмар бе настанен в най-пищните покои на двореца. 

Отиди на 37. 
 

57.  
Рано на другата сутрин Елмар се приготви да напусне двореца на Аламир. Пратеник на 

Измаир предупреждаваше младежа, че орките имат много съгледвачи около Последната 
твърдина и едва ли ще успее да се промъкне незабелязан покрай тях. Кагарът трябваше да 
се съобрази с тази новина. 

Има няколко варианта за твоето навлизане в земите на орките. Някои от тях са 
добри, други са откровено губещи. Все пак решението е изцяло твое! 



Внимавай! Не можеш да се възползваш от вариант, ако не владееш всички изброени в 
него магии! 

- прекосяваш Снежната планина с магия „ орел “ и след това се спускаш по 
пълноводната река, която навлиза дълбоко в територията на орките, с магия „риба” (8 
точки дух) - отиди на 38. 

- прекосяваш Снежната планина с магия „дракон” и след това се спускаш по 
пълноводната река, която навлиза дълбоко в територията на орките, с магия „риба” (11 
точки дух) - отиди на 43. 

- прелиташ над оркските съгледвачи смагия „орел”(5 точки дух и още нещо) и 
поемаш риска да те обстрелват с лъкове - отиди на 47. 

- прелиташ над оркските съгледвачи с магия „дракон” (8 точки дух и още нещо) и 
поемаш риска да те обстрелват с лъкове - отиди на 52. 

- използваш магията „пренасяне” (12 точки дух) - отиди на 62. 
- опитваш се да се промъкнеш пеша през редиците на съгледвачите - отиди на 67. 
 
 
 

58.  
Стрелата изсвистя и се заби в едно дърво само на педя от главата на един от орките. Те 

нададоха викове на изненада. Джуджето с качулката веднага бе забравено и погледите им 
се отправиха към неочаквания нападател. 

Нямаше време за втори изстрел. Елмар изтегли меча си и се приготви да срещне гнева 
на орките. Те се приближиха тичешком до него с вдигнати боздугани. 

Кагарът се наведе рязко, за да пропусне един боздуган над главата си. Едновременно с 
това протегна ръка напред и оркът се наниза на острието на меча. 

Другите двама станаха по-предпазливи в атаките си след тази проява на бойно умение. 
Завърза се дълга и изтощителна схватка, в края на която Елмар излезе победител. 

Младежът избърса кръвта от меча си в кожената препаска на един от мъртвите 
врагове. След това хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката и го 
гледаше с неприкрито любопитство, без следа от страх. 

Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 60. 
 

59.  
Ловуването с примки и капани не отнемаше много време. Вярно, човек не можеше да 

избира улова си при този начин на ловуване, но всяка сутрин Елмар намираше по нещо в 
капаните, за да утоли глада си. А във времето, когато не обикаляше капаните и не 
изучаваше магии, кагарът упражняваше сложни удари с меч. 

Увеличи оценката си за сила с 2 точки. След това отиди на 116. 
 
 



60.  
Елмар огледа внимателно джуджето. То беше високо не повече от шест педи. Лицето 

му беше почти човешко, дори малко детско. Но в него имаше много оркски черти. 
- Благодаря, ти спаси мой живот - каза джуджето на малко смешен, но иначе 

правилен човешки език. - Аз наречен Огур и няма забрави помощ от теб. 
Кагарът остана изненадан от знанията на своя събеседник, но не пропусна да отвърне с 

удар. 
- Нека Огур говори на своя език, защото аз зная всички езици по света - каза кагарът 

на приличен оркски. 
Джуджето облещи очи. 
- Не съм виждал човек, който говори нашия език - каза то. - Кой си ти? Велик воин, 

прочут магьосник или и двете? 
Макар и да приличаше на дете, Елмар откри в погледа на джуджето проницателност, 

която повече подхождаше на мъдрец или магьосник. 
Как ще се представиш? 
- воин - отиди на 64. 
- магьосник - отиди на 70. 
- Елмар - отиди на 75. 

61.  
Орките са силни противници, така че решението да използваш магия може би не е 

лишено от логика. Но каква магия би могъл да направиш? 
- демони (3 точки дух) - отиди на 68. 
- дракон (8 точки дух) - отиди на 72. 
- огнена стихия (5 точки дух) - отиди на 76. 
- мълнии (3 точки дух) - отиди на 80. 
Ако не можеш да изпълниш нито една от тези магии, трябва да се върнеш на 116 и 

да направиш друг избор. 
 

62.  
Магията „пренасяне” има една особеност - може да те отведе само на места, където си 

бил или които познаваш от разкази на други хора. За щастие Елмар беше навлизал 
дълбоко в оркските земи по време на един смел набег срещу оркски олтар. За миг той се 
озова дълбоко във вража територия край брега на пълноводната река, спускаща се от 
склоновете на Снежната планина. 

Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 49. 
 

63.  
Мечът на младежа изсвистя зловещо към главата на най- близкия орк, но той се наведе 

светкавично и избегна удара. След това се извърна с лице към Елмар и размаха заплаши-



телно боздугана си. Завърза се дълга и изтощителна схватка, в края на която кагарът 
излезе победител. 

Младежът избърса кръвта от меча си в кожената препаска на един от мъртвите 
врагове. След това хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката и го 
гледаше с неприкрито любопитство, без следа от страх. 

Намали енергията си с 3 точки. След това отиди на 60. 
 

64.  
Елмар реши да не се издава. 
- Аз съм воин - каза той. - Идвам от далечно кралство, наречено Кагар-дом. Преди 

време то беше завладяно от орки, но мъжете от моя народ успяха да отблъснат 
нашествениците. 

Виж таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. Ако имаш кодова дума „вол”, отиди на 77. Ако 
имаш кодова дума „кол”, отиди на 84. Ако нямаш нито една от тези две кодови думи, 
отиди на 71. 

65.  
- Аз съм орк, макар да не приличам на онези груби и недодялани воини, които 

хората са свикнали да наричат орки - рече Огур. - Има много като мен по нашите земи, 
наричаме себе си мъдреци. Много от нас успяха да понаучат вашия език от пленниците, 
които понякога другите орки водят. А тях наричаме воини. 

- Радвам се, че съществуват и по-различни орки от онези, с които съм се сблъсквал 
досега - рече Елмар. - Не съм дошъл в земите ви със зли намерения и не искам война 
между нашите народи. 

- Но война ще има, ако не помогнеш на нас, мъдреците, да се преборим с глупостта 
на воините - разпалено каза Огур. - Никога в нашата история начело на орките не е 
заставал мъдрец, винаги са ни управлявали глупавите и простовати воини. Но сега с малко 
помощ можем да поведем народа си към по-добри времена. 

- И искаш от мен да ви подкрепя! Но колцина сте вие сред морето от воини? 
- На брой сме не по-малко от тях. Не си виждал никого от нас, защото ние не живеем 

близо до вашите земи. 
Елмар разбра, че мъдреците най-сетне са успели да се обединят и имат предводител на 

име Opг. Те съумели да спечелят на своя страна и мнозина воини, но все още силите им не 
били достатъчни, за да издигнат Орг за върховен вожд на всички орки. След смъртта на 
Тогру властта взел Токту. Той също бил воин и мразел Орг и мъдреците. 

- Трябва да се срещна с твоя вожд - каза Елмар. - Може би ще успея да ви помогна, 
ако се убедя, че Орг наистина не е враждебно настроен към хората. 

- С удоволствие ще те отведа при него, за нас ще бъде чест да ни гостуваш - отвърна 
Огур. - Лагерът на Орг е само на десет дни път оттук. 



- Нямам толкова време - поклати глава Елмар, - а и не искам да бързам. Скоро трябва 
да се върна обратно в родината си, но обещавам да се върна и да открия вожда на 
мъдреците. 

- Ще те чакаме - рече Огур на раздяла. - Пази се от воините, наблизо има тяхно село 
и мнозина от тях скитат по тези места. 

- Голямо ли е селото? 
- О, да. Има дори светилище, в което се пази медальон, подарен на воините от 

боговете преди много години. 
Елмар настоя мъдрецът да му опише точно къде се намира селото, след това всеки пое 

по своя път. 
Увеличи духа си с 10 точки. След това отиди на 81. 

 
66.  

Елмар не пропусна възможността да се усъвършенства в стрелбата с лък и след 
няколко дни стрелите му започнаха да улучват дори най-трудните цели. Наред с това той 
залагаше капани на подходящи места и това понякога му спестяваше необходимостта да 
се промъква дълго из гората в търсене на плячка. Спестеното по този начин време 
младежът използваше, за да упражнява сложни удари с меч. 

Увеличи оценките си за стрелба и сила с по 1 точка. След това отиди на 116. 
 

67.  
Измаир се опита да разубеди младежа, когато разбра за намерението му да се промъкне 

през редиците на оркските съгледвачи. 
- Ще те надушат - рече той. - Толкова много са, че няма да избегнеш всичките. Само 

ще си патиш! 
Ала Елмар не го послуша. Имаше късмет и за два дни успя да се промъкне 

незабелязано край много оркски воини. Но веднъж попадна в засада и две стрели го 
раниха, преди да успее да се справи с четиримата оркски съгледвачи. Цяло щастие беше, 
че ги уби, преди те да се сетят да викат за помощ. 

Елмар прикри труповете на убитите орки, за да не издаде присъствието си и побърза да 
се отдалечи от мястото на засадата. Извървя няколко мили в бърз ход, преди да спре край 
бреговете на пълноводната река, която се спускаше от склоновете на Снежната планина. 

Намали енергията си с 4 точки. След това отиди на 49. 
 

68.  
Изведнъж въздухът се раздвижи, завихри се и започна да извайва ужасяващи образи. 

Страховити демони обградиха тримата орки и джуджето с качулката. Те протягаха нокти 
и озъбени муцуни, пищяха неистово и се стрелкаха над главите на уплашените воини. 

 
 



 



 
Орките нададоха изпълнени с ужас викове и побягнаха. Демоните ги последваха, 

надавайки смразяващи кръвта писъци. Скоро илюзията щеше да изчезне, но тримата орки 
едва ли щяха да се престрашат да се върнат. 

Младежът излезе от скривалището си и хвърли бърз поглед към джуджето. То беше 
свалило качулката и го гледаше с неприкрито любопитство, без следа от страх. 

Намали духа си с 3 точки. Запиши кодова дума „вол”. След това отиди на 60. 
 

69.  
Стрелата изсвистя и се заби в гърба на един от орките. Той издаде изпълнен с болка 

стон и се строполи мъртъв на земята. Другите двама нададоха викове на изненада. 
Джуджето с качулката веднага бе забравено и погледите им се отправиха към неочаквания 
нападател. 

Нямаше време за втори изстрел. Елмар изтегли меча си и се приготви да срещне гнева 
на орките. Те се приближиха тичешком до него с вдигнати боздугани. 

Кагарът се наведе рязко, за да пропусне един боздуган над главата си. Едновременно с 
това протегна ръка напред и оркът се наниза на острието на меча. След това беше детска 
игра да се справи с последния оцелял противник. 

Младежът избърса кръвта от меча си в кожената препаска на един от мъртвите 
врагове. После хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката и го 
гледаше с неприкрито любопитство, без следа от страх. 

Отиди на 60.  
  

70.  
Елмар реши да не се издава. 
- Аз съм магьосник - каза той. - Идвам от далечно кралство, наречено Кагар-дом. 

Преди време то беше завладяно от орки, но мъжете от моя народ успяха да отблъснат на-
шествениците. 

Виж таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. Ако имаш кодова дума „вол”, отиди на 85. Ако 
имаш кодова дума „кол”, отиди на 79. Ако нямаш нито една от тези две кодови думи, 
отиди на 74. 

 
71.  

Джуджето се засмя недоверчиво. 
- Не вярвам на думите ти - рече то. - Ти беше достатъчно хитър, за да не проявиш 

истинската си мощ срещу тримата глупаци, които се канеха да ме убият. Но това не е 
достатъчно, за да ме заблудиш. 

- Бих се радвал да притежавам мощ, каквато ми приписваш - въздъхна Елмар. - Но, 
уви, мога само да въртя меч и да стрелям с лък. Виж, в тези две умения нямам равен сред 
моя народ. 



- Не се оплитай в лъжи - поклати глава Огур. - Знам всичко за Лименор и Кагар-дом, 
а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб. Ще се учудя, ако ти 
не си онзи, когото хората наричат Спасителя. 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна младежът. - А сега е време да 
узная кой си ти. 

В таблицата „СПОСОБНОСТИ” повиши оценката си за преговори с 2 точки. След 
това отиди на 65. 

 
72.  

За миг младежът се превърна в дракон. Той се спусна към групата орки. Плясъкът на 
крилете му накара тримата воини да се извърнат към неочаквания нападател. 

От устата на дракона изригна огнена струя и един от орките пламна като жива факла. 
Същата съдба сполетя и втори от противниците. Задните лапи на дракона се впиха в 
раменете на последния орк и го повалиха на земята. С мощно движение на предните лапи 
главата му бе откъсната и захвърлена далеч от гърчещото се тяло. 

Елмар възвърна човешкия си облик и хвърли бърз поглед към джуджето. То беше 
свалило качулката си и го гледаше с неприкрито любопитство. В очите му имаше 
удивление, но никаква следа от страх. 

Намали духа си с 8 точки. Запиши кодова дума „кол”. След това отиди на 60. 
 

73.  
Мечът на Елмар изсвистя зловещо и главата на най-близкия орк хвръкна във въздуха. 

Другите двама размахаха боздуганите си и заеха отбранителни пози. Завърза се дълга и 
изтощителна схватка, в края на която Елмар излезе победител. 

Младежът избърса кръвта от меча си в кожената препаска на един от мъртвите 
врагове. След това хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката и го 
гледаше с неприкрито любопитство, без следа от страх. 

Намали енергията сис 1 точка. След това отиди на 60. 
 

74.  
Джуджето се разсмя. 
- Що за човек си ти, страннико? Магьосник си бил, а трябваше да вадиш меча, за да 

се справиш с враговете си. Защо не използва магия? 
- Може би съм искал да се поразкърша - отвърна рязко Елмар.  
- Ха, не си много ловък в лъжите! Опитваш се да скриеш уменията си в битка, а 

после думите те провалят. Не биваше да се издаваш, че владееш магии. 
- Не съм кой знае какъв магьосник. 
- Хайде, хайде, сега пък скромничиш съвсем не на място - махна с ръка Огур. 



- Ти си най-недоверчивото същество, което някога съм срещал - кипна кагарът. 
- Не се опитвай да ме заблудиш - поклати глава джуджето. - Знам всичко за Лименор 

и Кагар-дом, а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб. Ще се 
учудя, ако ти не си онзи, когото хората наричат Спасителя. 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна младежът. - А сега е време да 
узная кой си ти. 

Отиди на 65. 
 

75.  
Елмар реши да не крие името си. 
- Аз съм онзи, който победи Тогру в двубой и разгроми орките край Кагарион - каза 

младежът. - Едва ли друг човек би дръзнал да навлезе толкова дълбоко в земите на орките. 
- Значи ти си Елмар - доволно потри ръце джуджето. - Досещах се, но не бях много 

сигурен. 
- Нима знаеш и името ми? Но откъде? 
- Знам много неща за Лименор и Кагар-дом, знам и за скорошните събития в тези две 

кралства - рече Огур. - Хората те наричат Спасителя. 
- Ти наистина си добре осведомен - каза Елмар. - Но започвам да се чудя дали си и 

толкова добре възпитан. Защото аз вече ти се представих. 
В таблицата „СПОСОБНОСТИ” повиши оценката си за преговори с 3 точки. След 

това отиди на 65. 
 

76.  
Елмар пристъпи няколко крачки напред и излезе от скривалището си. Погледът на 

един от орките попадна върху него и воинът нададе предупредителен вик. Другите двама 
веднага зарязаха джуджето с качулката и се обърнаха към неочаквания нападател. 

От дланите на младежа изригнаха буйни пламъци и двама от орките пламнаха като 
живи факли. За броени мигове телата им се овъглиха и те се строполиха мъртви. 
Последният оцелял воин се опита да спаси живота си с бягство, но огънят беше по-бърз от 
него. 

Елмар хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката си и го гледаше с 
неприкрито любопитство. В очите му имаше удивление, но без следа от страх. 

Намали духа си с 5 точки. Запиши кодова дума „кол”. След това отиди на 60. 
 

77.  
Джуджето се засмя недоверчиво. 
- Ти си скромен човек - рече то. - Или по-скоро прикрит, потаен. Не те упреквам, но 

не мога да се правя на глупак. Нима не видях какви магии владееш? 



- В моята родина мнозина притежават магически умения - опита се да се измъкне 
Елмар. 

- Не се оплитай в лъжи - поклати глава Огур. - Знам всичко за Лименор и Кагар-дом, 
а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб. Ще се учудя, ако ти 
не си онзи, когото хората наричат Спасителя, 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна младежът. - А сега е време да 
узная кой си ти.  

В таблицата „СПОСОБНОСТИ” повиши оценката си за преговори с 1 точка. След 
това отиди на 65. 
 

78.  
На няколко места по оградата имаше врати и спуснати мостове, по кОито можеше да 

се прекоси ровът. През нощта край всяка от вратите застанаха на пост по двама воини, но 
никой не си даде труда да вдигне мостовете. Явно вождът на селото не смяташе, че нещо 
застрашава него и хората му. 

Има много начини да се промъкнеш в светилището, остава само да избереш един от 
тях. 

- магията „невидим” ще ти помогне да се промъкнеш покрай постовете и да 
влезеш незабелязан от никого в светилището (8 точки дух) - отиди на 83. 

- ако си добър стрелец, можеш да опиташ с два бързи изстрела да убиеш безшумно 
постовете на някоя врата и да се промъкнеш оттам в селото - отиди на 88. 

- магията „змия” ще ти помогне да се промъкнеш в селото без голям риск да бъдбш 
настъпан, защото през нощта уличките не са оживени (5 точки дух) - отиди на 93. 

- магията „мълнии” може да порази постовете край някоя врата и да ти отвори 
пътя към светилището (3 точки дух) - отиди на 99. 

- ако си достатъчно львък и силен, можеш да се промъкнеш до постовете край 
някоя врата и да ги обезвредиш с меча си - отиди на 103. 

Не можеш да използваш магията „пренасяне”, защото светилището е защитено от 
заклинание. 

 
79.  

Джуджето се засмя недоверчиво. 
- Ти си потаен човек - рече то. - Опитваш се да не лъжеш, но и да скриеш голяма 

част от истината. Не те упреквам, но не мога да се правя на глупак. Нима не видях какви 
могъщи магии владееш? Не вярвам, че си само един магьосник. Хайде, признай си! 

- Има и по-могъщ магьосник от мен - опита се да се измъкне Елмар. - Сигурно по 
света има мнозина, които биха се присмели на моите умения. 



- Не се оплитай в лъжи - поклати глава Огур. - Знам всичко за Лименор и Кагар-дом, 
а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб. Ще се учудя, ако ти 
не си онзи, когото хората наричат Спасителя. 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна младежът. - А сега е време да 
узная кой си ти. 

В таблицата „СПОСОБНОСТИ” повиши оценката си за преговори с 2 точки. След 
това отиди на 65. 

 
80.  

Елмар пристъпи няколко крачки напред и излезе от скривалището си. Погледът на 
един от орките попадна върху него и воинът нададе предупредителен вик. Другите двама 
веднага зарязаха джуджето с качулката и се обърнаха към неочаквания нападател. 

Кагарът протегна напред ръце и от пръстите му изригнаха ослепителни мълнии. Двама 
от орките пламнаха като живи факли. За броени мигове телата им се овъглиха и те 

рухнаха мъртви. Последният оцелял воин се опита да спаси живота си с бягство, но 
мълнията беше по-бърза от него. 

Елмар хвърли бърз поглед към джуджето. То беше свалило качулката си и го гледаше с 
неприкрито любопитство. В очите му имаше удивление, но никаква следа от страх. 

Намали духа си с 3 точки. Запиши кодова дума „вол”. След това отиди на 60. 
 

81.  
Елмар лесно откри селото на орките, за което бе научил от Огур. То се състоеше от 

безразборно пръснати из полето колиби, може би повече от хиляда на брой. Ров и дървена 
ограда отделяха селото и Елмар видя няколко поста, накацали по оградата на отдалечени 
места един от друг. 

Една постройка се отличаваше от другите, извисявайки се с няколко крачки над 
околните колиби. На покрива й беше закрепен магически символ, какъвто Елмар често бе 
виждал по щитовете на орките. Той заключи, че това е светилището, в което воините пазят 
подаръка на боговете. Много му се искаше да провери дали наистина намиращият се вътре 
медальон е толкова ценен, за колкото го смяташе Огур. 

Кагарът огледа местността от едно възвишение, после намери скришно място и зачака 
падането на нощта. Тогава щеше да опита да се промъкне в селото. 

Отиди на 78. 
 

82.  
Елмар сграбчи медальона. Вече беше виждал такава изработка в съкровищницата на 

Друн. Откъде ли го имаха орките? 



Младежът окачи медальона на врата си и веднага почувства магическата му сила. 
Значи Огур беше казал истината - украшението беше не само красиво, но и полезно. 

Кагарът открехна тихо вратата на светилището и се огледа. Навън беше спокойно, но 
докога ли? 

Сам прецени какво искаш от медальона! 
- точки дух - отиди на 90. 
- точки магия - отиди на 95. 
- точки дух и магия едновременно - отиди на 100. 
 

83.  
Кагарът се промъкна близо до една от вратите. Стражите стояха до оградата, 

подпираха се на копията си и водеха тих разговор. Изглеждаха разсеяни и безгрижни. 
Елмар си помисли, че ако с него имаше още стотина кагари, можеха да избият цялото 
село, преди някой да се сети да вдигне тревога. 

Младежът лесно се промъкна край двамата оркски воини, скрит от погледите им чрез 
силна магия, която го правеше невидим. После се прокрадна край колибите, бързо откри 
светилището и тихо влезе в тъмното помещение. Там действието на магията изчезна. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 82. 
 

84.  
Джуджето се засмя недоверчиво. 
- Ти си скромен човек - рече то. - Или по-скоро прикрит, потаен. Не те упреквам, но 

не мога да се правя на глупак. Нима не видях какви могъщи магии владееш? 
- В моята родина мнозина притежават магически умения - опита се да се измъкне 

Елмар. 
- Не се оплитай в лъжи - поклати глава Огур. - Знам всичко за Лименор и Кагар-дом, 

а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб, особено след като 
видях магическата ти мощ. Ще се учудя, ако ти не си онзи, когото хората наричат 
Спасителя. 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна младежът. - А сега е време да 
узная кой си ти.  

Отиди на 65. 
 

85.  
Джуджето се засмя недоверчиво. 
- Ти си потаен човек - рече то. - Опитваш се да скромничиш, но твоята сила те 

издава. Не те упреквам, но не мога да се правя на глупак. Нима не видях какви магии 
владееш? Не вярвам, че си само един магьосник. 



- В моята родина мнозина притежават магически умения, които са по-големи от 
моите - опита се да се измъкне Елмар. 

- Не се оплитай в лъжи - поклати глава Огур. - Знам всичко за Лименор и Кагар-дом, 
а също и за скорошните събития там. Мисля, че се досещам и за теб. Ще се учудя, ако ти 
не си онзи, когото хората наричат Спасителя. 

Елмар понечи да отрече, но веднага се отказа. Имаше нещо в събеседника му, което 
подсказваше, че трудно ще успее да го заблуди. 

- Да, аз съм Елмар, победителят на Тогру - призна мла-дежът. - А сега е време да 
узная кой си ти. 

В таблицата „СПОСОБНОСТИ” повиши оценката си за преговори с 2 точки. След 
това отиди на 65. 
 

86.  
Кагарът трепна. Някой се приближаваше към светилището. Вървеше бавно и беше сам 

- това можеше да се познае по шума от стъпките. 
Елмар се приготви да посрещне неочаквания посетител, ако той влезеше в храма. 

Мечът се озова в ръката му. Мла-дежът направи крачка назад и се долепи до стената. 
И тогава се разнесе силен, дрънчащ шум. Кракът на Елмар беше бутнал някакъв съд. 

Стъпките замряха. 
Елмар изскочи от храма и видя пред себе си възрастен орк с оцъклени от ужас очи. С 

един удар кагарът го повали на земята. 
Ако си използвал магия, за да се промъкнеш в светилището, отиди на 92. Ако си 

използвал меч или лък, отиди на 104. 
 

87.  
Магията подейства светкавично и Елмар се превърна в невидим воин, скрит от очите 

на орките. След това се затича към най-близката врата. Тъкмо минаваше край двамата 
стражи, когато до слуха му долетяха разтревожени викове. 

Елмар стигна тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне назад. 
На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се 
готвеха да преследват тайнствения смутител на съня им. В този миг действието на магията 
свърши. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 123. 
 

88.  
Кагарът се промъкна близо до една от вратите. Стражите стояха до оградата, 

подпираха се на копията си и водеха тих разговор. Изглеждаха разсеяни и безгрижни. 
Елмар си помисли, че ако с него имаше още стотина кагари, можеха да избият цялото 
село, преди някой да се сети да вдигне тревога. 



Но беше сам и не искаше да пролива толкова много кръв. Трябваше му само 
медальонът. Младежът сложи една стрела в тетивата, приготви втора и се прицели. 

Виж оценката си за стрелба. Ако е по-голяма от 8, отиди на 102. В противен случай 
отиди на 94. 

 
89.  

Елмар изтегли меча и предпазливо се приближи до оградата. Там зачака сгоден случай. 
Той не закъсня да дойде. 

Орките за миг се обърнаха към селото и вратата остана без надзор. Кагарът се 
промъкна в укреплението и се озова само на няколко крачки от постовите. Един от орките 
го забеляза. Преди да успее да нададе предупредителен вик, мечът на Елмар прониза 
гърлото му. Само миг по-късно и вторият орк последва другаря си в небитието. 

Двете тела се свлякоха с глухи тупвания. Елмар се ослуша, за да бъде сигурен, че 
никой от другите постови не е чул съмнителен шум. Селото оставаше все така спокойно. 

Младежът се прокрадна край колибите и бързо намери светилището. Озова се в тъмно 
помещение. 

Отиди на 82. 
 

90.  
Увеличи точките си за дух с 10. След това отиди на 86. 
 

91.  
Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се смали, краката му станаха къси и тънки, 

показаха се остри нокти. Носът му бавно се превърна в остър клюн, а цялото тяло се покри 
с пера. Миг по-късно орелът се стрелна към небето, надавайки радостен крясък. 

Полетът беше дълъг и изморителен, защото разстоянието беше голямо. Ала когато 
най-сетне се показаха крепостните стени на Кагарион, орелът като че ли се усмихна.  

Ето, очите му зърнаха тънката висока кула, която стърчеше високо над останалите 
кули на замъка. На върха й прекрасна девойка очакваше своя любим. 

Елеа видя орела и му махна с ръка. Той прелетя над нея, направи един кръг около 
кулата, пляскайки тържествуващо с криле, после се спусна към двора на замъка и там 
Елмар отново прие човешкия си облик. 

Намали енергията си с 2 точки. Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 122. 
 

92.   
Елмар знаеше, че трябва бързо да напусне селото. Всеки момент можеше да бъде 

вдигната тревога. 
Избери по какъв начин да се измъкнеш от селото на орките: 
- с магия „невидим” (8 точки дух) - отиди на 87. 
- с магия „змия” (5 точки дух) - отиди на 97. 



- с магия „орел” (5 точки дух) - отиди на 107. 
Ако не можеш да използваш нито една от тези три магии, трябва да се осланяш на 

силата на меча си, за да си пробиеш път към свободата - отиди на 112. 
 

93.   
Кагарът се промъкна близо до една от вратите. Стражите стояха до оградата, 

подпираха се на копията си и водеха тих разговор. Изглеждаха разсеяни и безгрижни. 
Елмар си помисли, че ако с него имаше още стотина кагари, можеха да избият цялото 
село, преди някой да се сети да вдигне тревога. 

За миг младежът се преобрази в змия и се плъзна напред, към селото на орките. 
Прокрадвайки се покрай оградата, влечугото скоро откри място, където имаше достатъчно 
широка дупка. Вмъкна се оттам, после лесно пропълзя между колибите и се озова в 
тъмното помещение на светилището. Там Елмар възвърна човешкия си образ. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 82. 
 

94.  
Стрелата попадна право в гърдите на воина. Той нададе вик на изненада, отстъпи една 

крачка, изпусна копието си и хвана стърчащата стрела с две ръце. 
Другият орк нададе уплашен вик и Елмар забеляза, че единият от двамата орки от 

съседния пост се насочва към другарите си, за да провери какво става. Вече беше 
невъзможно човек да се промъкне в светилището. 

Кагарът изстреля втората си стрела по притеклия се на помощ орк, след това тичешком 
се оттегли в близката гора. Едва там се обърна да погледне към селото. На много места 
бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се готвеха да 
преследват тайнствения смутител на съня си. 

Отиди на 123. 
 

95.  
Увеличи оценката си за магия с 2 точки. След това отиди на 86. 
 

96.  
С изящен удар кагарът порази първия си противник. Другият изкрещя гневно и се 

хвърли в атака с насочено напред копие. Елмар лесно избегна острието и посече втория 
орк. 

Младежът стигна тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне 
назад. На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно 
орките се готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Отиди на 123. 
 
 



97.  
Елмар светкавично се превърна в змия и се плъзна към най-близкия изход от селото. 

Внимаваше да се промъква близо до колибите, но заобикаляше отдалеч вратите им, за да 
не бъде стъпкан. Шмугна се през краката на един от стражите и се озова извън селото. 
Точно тогава се разнесоха гневни викове. Орките бяха разкрили кражбата на медальона. 

Действието на магията престана и Елмар възвърна човешкия си образ. Той се добра 
тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне назад. На много места 
бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се готвеха да 
преследват тайнствения смутител на съня си. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 123. 
 

98.  
Елмар забеляза четиримата орки твърде късно, за да успее да се скрие от тях. Те бяха 

част от големия отряд, който се беше впуснал в преследването му. Когато го видяха, 
воините нададоха радостни викове и хукнаха към него, като взаимно се окуражаваха с 
викове. 

Младежът побягна. Скоро излезе от гората и се озова на висока скала. В подножието й, 
на трийсетина крачки под краката му, бушуваха водите на пълноводна река. Вече нямаше 
накъде да бяга, а четиримата воини го следваха по петите. 

Елмар се вгледа в преследвачите си. Бяха огромни същества с издути мускули и 
безумни погледи. Битката с тях нямаше да е от най-лесните. 

Мечът на един от орките привлече вниманието на младежа. Изработката му не 
приличаше на нищо, което Елмар беше виждал дотогава. 

Как ще постъпиш сега? 
- ще използваш магия „дракон” (8 точки дух) - отиди на 105. 
- ще използваш магия „орел” (5 точки дух) - отиди на 110. 
- ще използваш магия „риба” (3 точки дух) - отиди на 114. 
- ще използваш два пъти магия „огнена стихия” (10 точки дух) - отиди на 124. 
- ще се хвърлиш в реката - отиди на 118. 
- ще връхлетиш върху орките с меч - отиди на 120. 
 

99.  
Кагарът се промъкна близо до една от вратите. Стражите стояха до оградата, 

подпираха се на копията си и водеха тих разговор. Изглеждаха разсеяни и безгрижни. 
Елмар си помисли, че ако с него имаше още стотина кагари, можеха да избият цялото 
село, преди някой да се сети да вдигне тревога. 

От дланите на младежа изригна ослепителна мълния и единият от стражите пламна 
като факла. Другият успя само да отвори уста, преди втора мълния да го порази. 



Но сметките на Елмар се оказаха криви. Другите стражи нададоха предупредителни 
викове. Селото се раздвижи. Вече беше невъзможно човек да се промъкне до 
светилището. 

Кагарът се оттегли тичешком в гората над селото. Едва там се обърна да погледне 
назад. На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно 
орките се готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Намали духа си с 3 точки. След това отиди на 123. 
 

100.  
Увеличи оценката си за магия с 1 точка и прибави 5 точки дух. След това отиди на 

86. 
 

101.  
Елмар замахна към единия от стражите, но той ловко отби удара с дръжката на 

копието си. Другият орк се развика за помощ. Положението ставаше напечено. 
Младежът се хвърли в отчаяна атака. Мечът му посече един от враговете, но в същото 

време дръжката на копието на другия се стовари върху гърба му и го накара да изкрещи от 
болка. Все пак той успя да намери сили да нанесе още един смъртоносен удар. 

Елмар стигна тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне назад. 
На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се 
готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 123. 
 

 
102.  

Стрелата попадна точно в гърлото на воина и задуши предсмъртния му вопъл. 
Другарят му беше обърнал глава в другата посока. Докато разбере какво става, втората 
стрела на Елмар го порази на същото място. И двата изстрела бяха майсторски. 

Двете тела се свлякоха с глухи тупвания. Елмар се ослуша, за да бъде сигурен, че 
никой от другите постови не е чул съмнителен шум. Селото оставаше все така спокойно. 

Младежът се прокрадна край колибите и бързо намери светилището. Озова се в тъмно 
помещение. 

Отиди на 82. 
 

103.  
Кагарът се промъкна близо до една от вратите. Стражите стояха до оградата, 

подпираха се на копията си и водеха тих разговор. Изглеждаха разсеяни и безгрижни. 
Елмар си помисли, че ако с него имаше още стотина кагари, можеха да избият цялото 
село, преди някой да се сети да вдигне тревога. 



Виж оценката си за сила. Ако е по-голяма от 8, отиди на 89. В противен случай 
отиди на 109. 

 
104.  

Кагарът се затича към вратата, откъдето беше влязъл в селото. Тъкмо минаваше край 
труповете на двамата стражи, когато до слуха му долетяха разтревожени викове. Но вече 
беше твърде късно за постовите да го спрат. 

Елмар стигна тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне назад. 
На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се 
готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Отиди на 123. 
 

105.  
- Приближете се! - извика надменно Елмар на прииждащите към него орки. - Хайде, 

посрещнете смъртта като герои. 
Те спряха, объркани от факта, че един човек говори техния език. Смайването им беше 

толкова голямо, че изобщо не можеха да помръднат. 
Елмар разпери ръце. Тялото му бавно се уголеми, краката му станаха дълги и тънки, 

показаха се остри нокти. Лицето му се удължи, тънък и раздвоен език се стрелна между 
загрубелите устни, а цялото тяло се покри с люспи. Миг по-късно драконът изви глава към 
орките и от зъбатата му паст изригнаха огнени струи... 

Намали духа си с 8 точки. 
Какво ще направиш, след като убиеш орките? 
- ще отлетиш към Кагарион - отиди на 115. 
- ще се превърнеш отново в човек, за да разгледаш меча на един от убитите орки - 

отиди на 119.  
  

106.  
Елмар замахна към единия от стражите, но той ловко отби удара с дръжката на 

копието си. Другият орк се развика за помощ. Положението ставаше напечено. 
Младежът се хвърли в отчаяна атака. Мечът му посече един от враговете, но в същото 

време дръжката на копието на другия се стовари върху гърба му и го накара да изкрещи от 
болка. Все пак той успя да намери сили да нанесе още един смъртоносен удар. 

Елмар стигна тичешком до гората над селото. Едва там се обърна да погледне назад. 
На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно орките се 
готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 123. 
 
 
 



 



107.  
За миг кагарът се преобрази на орел и полетя над селото. Видя, че орките под него се 

раздвижват. Разнесе се гневен вик. Сигурно някой беше забелязал изчезването на меда-
льона. 

Кагарът кацна в гората над селото и прие човешки облик. След това погледна към 
враговете си. На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - 
явно орките се готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 123. 
 

108.  
Елмар изненада орките, атакувайки пръв. Разрази се ожесточена схватка. Ударите на 

орките се сипеха от всички стра-ни, но майсторството на Елмар му помагаше да остане 
недостижим за оръжията на враговете си. 

Един по един орките падаха мъртви. Най-сетне и послед-ният издъхна, сразен от 
острието на младежа. 

Тогава кагарът взе в ръцете си меча, който бе забелязал в ръцете на един от орките в 
началото на битката. Чудесно оръжие! Превъзхождаше многократно неговия меч и 
кагарът реши да го задържи. Той хвърли своя меч в реката и постави в ножницата 
трофейното оръжие. 

Намали енергията си с 2 точки. Увеличи оценката си за сила с 2 точки. След това 
отиди на 113. 

 
109.  

Елмар изтегли меча и предпазливо се приближи до оградата. Трябваха му още няколко 
крачки, за да стигне до от-ворената врата, откъдето лесно можеше да нападне орките. Но 
един от тях го зърна. 

- Стой! - извика стражът и вдигна копието си. 
- Тревога! - изкрещя другият орк. - Тревога! 
Елмар се хвърли в атака. С един удар обезглави по-близкия воин, след това отби удара 

на другия и го прониза. 
Селото се оживяваше. От другите постове започнаха да притичват орки, отзовали се на 

виковете на вече мъртвите стражи. Сега беше невъзможно човек да се промъкне в све-
тилището. 

Кагарът се оттегли тичешком в гората над селото. Едва там се обърна да погледне 
назад. На много места бяха разпалени огньове, чуваха се заповеди на висок глас - явно 
орките се готвеха да преследват тайнствения смутител на съня си. 

Отиди на 123. 
 
 
 



110.  
Кагарът разпери ръце. Тялото му бавно се смали, краката му станаха къси и тънки, 

показаха се остри нокти. Носът му бавно се превърна в остър клюн, а цялото тяло се покри 
с пера. Миг по-късно орелът се стрелна към небето, надавайки радостен крясък. 

Смаяните орки нададоха гневни викове, когато видяха как уж сигурният пленник им се 
изплъзва. Птицата описа бавен кръг над излъганите си преследвачи, след това полетя към 
Кагар-дом. 

Полетът беше дълъг и изморителен, защото разстоянието беше голямо. Ала когато 
най-сетне се показаха крепостните стени на Кагарион, орелът като че ли се усмихна. 

Ето, очите му зърнаха тънката висока кула, която стърчеше високо над останалите 
кули на замъка. На върха й прекрасна девойка очакваше своя любим. 

Елеа видя орела и му махна с ръка. Той прелетя над нея, направи един кръг около 
кулата, пляскайки тържествуващо с криле, после се спусна към двора на замъка и там 
Елмар отново прие човешкия си облик. 

Намали енергията си с 2 точки. Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 122. 
 

111.  
Елмар изненада орките, атакувайки пръв. Разрази се ожесточена схватка. Ударите на 

орките се сипеха от всички страни, но майсторството на Елмар му помагаше да остане 
недокоснат от оръжията на враговете му. 

Един по един орките падаха мъртви. Най-сетне и последният издъхна, сразен от меча 
на младежа. 

Тогава кагарът взе в ръцете си меча, който бе забелязал в ръцете на един от орките в 
началото на битката. Чудесно оръжие! Превъзхождаше многократно неговия меч и кага-
рът реши да го задържи. Той хвърли своя меч в реката и постави в ножницата трофейното 
оръжие. 

Намали енергията си с 1 точка. Увеличи оценката си за сила с 2 точки. След това 
отиди на 113. 

112.  
С изваден меч кагарът се затича към най-близката врата. Двамата стражи стиснаха 

копията си, когато фигурата му изплува пред тях от тъмнината. 
Каква е оценката ти за сила? 
- по-голяма от 8 - отиди на 96. 
- равна на 8 - отиди на 101. 
- по-малка от 8 - отиди на 106. 
 

113.  
Елмар отправи взор на изток, към своята родина. Вече нямаше какво да прави в земите 

на орките, чувстваше се изтощен от непрекъснатите преходи и схватки. След време щеше 



отново да се завърне по тези места, да подири Огур и да се опита да помогне на този 
мъдрец Орг, ако заслужава доверието на хората. Ала това щеше да стане по-късно. 

Каква магия ще използваш, за да се добереш до Кагар- дом? 
- орел (5 точки дух) - отиди на 91. 
- дракон (8 точки дух) - отиди на 117. 
- пренасяне (12 точки дух) - отиди на 121. 
Ако не владееш нито една от трите магии или пък нямаш необходимите точки дух, 

за да изпълниш някоя от тях, то играта е приключила за теб! 
 

114.  
Елмар не искаше да подлага на изпитание късмета си. Той направи крачка напред към 

ръба на скалата и се хвърли в реката. По време на краткия полет тялото му се смали и 
промени, а миг преди да докосне водата, човекът се бе превърнал в риба, която се гмурна 
ловко в бързата река. 

Преобразен, Елмар преплува повече от миля по течението на реката, преди отново да 
си възвърне човешкия облик в един плитък участък. 

Намали духа си е 3 точки. След това отиди на 113. 
 

115.  
Драконът направи един кръг над труповете на четиримата орки. След това нададе 

тържествуващ крясък и се насочи към Кагар-дом. 
Полетът беше дълъг и изморителен, защото разстоянието беше голямо. Ала когато 

най-сетне се показаха крепостните стени на Кагарион, драконът като че ли се усмихна. 
Ето, очите му зърнаха тънката висока кула, която стърчеше високо над останалите 

кули на замъка. На върха й прекрасна девойка очакваше своя любим. 
Елеа видя дракона и му махна с ръка. Той прелетя над нея, направи един кръг около 

кулата, пляскайки тържествуващо с криле, после се спусна към двора на замъка и там 
Елмар отново прие човешкия си облик. 

Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 122. 
  

116.  
Изминаха няколко дни и Елмар се почувства готов да продължи своя път. Той 

напредваше бавно и предпазливо, промъквайки се през горите. Избягваше да прекосява 
открити пространства, не палеше огън, за да не забележи врагът издигащия се дим, и се 
стремеше да не оставя забележими следи. Нито един опитен воин не би могъл да сбърка 
отпечатъка от човешки ботуш със стъпката от ходило на орк, но кагарът се надяваше 
никой да не се натъкне на следите му. 

На няколко пъти Елмар пропусна край себе си малки отряди от по една-две дузини 
орки. Можеше лесно да се справи с тях, но не искаше да се издава. 



Веднъж видя нещо, което го озадачи. В един от отрядите имаше и други същества, 
които не приличаха на огромните орки. Бяха ниски и носеха дрехи с качулки, така че 
телата и лицата им бяха скрити. По държането на орките към тях кагарът прецени, че тези 
джуджета са роби на врага. Но дали те изработваха тайнствените оръжия? Отговорът на 
този въпрос дойде благодарение на щастливо стечение на обстоятелствата. 

Елмар вървеше през гъста гора, когато изведнъж чу жален писък, последван от груби 
възклицания. Те със сигурност принадлежаха на орките, но и писъкът не беше човешки. 
Кагарът предпазливо пое в посоката, от която долетяха звуците. Скоро пред очите му се 
разкри гледка, която го накара да се притаи зад дебелия ствол на едно дърво. 

Трима орки бяха обградили едно от джуджетата с качулките и грубо го блъскаха. То 
едва се държеше на краката си и от време на време от гърдите му се изтръгваше немощен 
хлип, който развеселяваше мъчителите му. 

Кагарът напрегна всички сили, за да изпълни една магия, която беше научил от Аргон, 
но не бе имал възможност да използва. В един миг звуците, издавани от орките, бяха не-
понятни, а в следващия Елмар започна да разбира езика на врага. 

-     Орг ще скърби за теб, Огур - злорадстваха орките. - Твоят господар никога няма да 
измести от трона великия Токту! 

- Токту е узурпатор! - изскимтя джуджето, което бяха нарекли Огур. - Той дори не е 
близък роднина на умрелия вожд. 

Един от орките го удари с тъпата част на острието на своето оръжие и дребосъкът се 
свлече на земята. 

- Да свършваме с него! Токту заповяда да го убием бързо. И без това се отдалечихме 
прекалено много от селото. 

Елмар разбра, че трябва да се намеси веднага, ако иска да спаси живота на загадъчния 
Огур. 

Какво ще направиш? 
- ще използваш лъка и стрелите - отиди на 50. 
- ще предпочетеш услугите на меча - отиди на 55. 
- ще използваш магия, за да се справиш с тримата орки - отиди на 61. 
  

117.  
Елмар разпери ръце. Тялото му бавно се уголеми, краката му станаха дълги и тънки, 

показаха се остри нокти. Лицето му се удължи, тънък и раздвоен език се стрелна между 
загрубелите устни, а цялото тяло се покри с люспи. Драконът размаха криле и полетя към 
Кагар-дом. 

Полетът беше дълъг и изморителен, защото разстоянието беше голямо. Ала когато 
най-сетне се показаха крепостните стени на Кагарион, драконът като че ли се усмихна. 

Ето, очите му зърнаха тънката висока кула, която стърчеше високо над останалите 
кули на замъка. На върха й прекрасна девойка очакваше своя любим. 



Елеа видя дракона и му махна с ръка. Той прелетя над нея, направи един кръг около 
кулата, пляскайки тържествуващо с криле, после се спусна към двора на замъка и там 
Елмар отново прие човешкия си облик. 

Намали енергията си с 1 точка. Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 122. 
 

118.  
Елмар не искаше да влиза в двубой със страшните орки, чувстваше се твърде изморен 

за подобно изпитание. Той направи крачка напред към ръба на скалата и скочи в реката. 
Фонтан от пръски се издигна нагоре от мястото, където тялото му се вряза в бързите 

води. Краката му удариха дъното, после нещо го перна в гърдите и той за известно време 
се остави на течението да го носи. 

Плувайки, младежът измина повече от миля по течението на реката. После излезе на 
брега и ядно изруга по адрес на орките. 

Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 113. 
 

119.  
Орките лежаха мъртви, по труповете им още танцуваха пламъци. Драконът се 

приближи до един от тях и прие чо-вешки облик. 
Елмар протегна ръка към меча, който беше забелязал в началото на схватката. Чудесно 

оръжие! Превъзхождаше многократно неговия меч и кагарът реши да го задържи. Той 
хвърли своя меч в реката и постави в ножницата трофейното оръжие. 

Увеличи оценката си за сила с 2 точки. След това отиди на 113. 
 

120.  
Елмар изтегли меча си и се приготви за тежка схватка. Орките изглеждаха страховито, 

но той не изпитваше страх от тях. Беше излизал победител в много по-трудни битки, за да 
се притеснява от четирима маймуноподобни воини. 

Ако оценката ти за сила е по-голяма от 8, отиди на 111. В противен случай отиди на 
108. 

 
 

121.  
Елмар си спомни за края на своята първа среща с Аргон. Колко поразен бе останал 

неопитният тогава младеж от изчезването на магьосника! Сякаш старецът се беше стопил 
във въздуха. 

Кагарът изчезна, за да се озове миг по-късно в двора на замъка в Кагарион, точно под 
тънката висока кула, на пло-щадката на която го очакваше Елеа. Дочула удивените викове 
на тълпата, кралицата на Кагар-дом сведе поглед надолу и махна с ръка на любимия си. 

Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 122. 
 



122.  
Елеа се спусна като стрела по витата стълба, за да се хвърли в прегръдките на своя 

любим. Елмар я притисна трескаво в обятията си и зарови лице в красивите копринени 
коси. 

- Всеки ден мислех за теб! - прошепна в ухото му тя, дарявайки го с нежна целувка. 
- Аз съм най-щастливият мъж! - възкликна Елмар. - Успях да се измъкна невредим 

от земите на орките и ето ме тук, в прегръдките на най-красивата жена на света! Обичам 
те, Елеа! 

- Но ти отново ще заминеш, нали? - тихо каза тя. - По-знавам по очите ти, още много 
трудности предстоят, преди да се укроти твоят дух и жаждата ти за скитане. 

- Ще замина - отвърна честно младежът. - Научих много по време на това 
пътешествие, но още повече ми предстои да направя, когато един ден се завърна отново 
там. Моля те, скъпа, не се натъжавай от следващото ми заминаване. Бъди щастлива сега, 
защото съм тук! Дълго ще остана в Кагарион, ще бъдем щастливи заедно. Нека мислим за 
тези изпълнени с радост дни, които предстоят! 

- О, как умееш да омайваш бедното момиче! - засмя се Елеа. - Нима мога да откажа 
дори на най-дръзката твоя молба, когато говориш така с мен! 

Хванати за ръце, двамата влязоха в замъка. 
Увеличи духа си с 10 точки. След това отиди на 125. 
 

123.  
Няколко отряда орки напуснаха селото, за да преследват неканения гост. Те се 

разпръснаха из околността, а светлините на факлите издаваха разположението им. През 
цялата нощ те претърсваха района около селото и още на зазоряване откриха следите на 
беглеца. 

Елмар се чувстваше изцеден. Пътешествието му из земите на орките беше донесло 
нещо ценно - той беше открил съществуването на мъдреците. Може би те щяха да се 
окажат сериозен съюзник. 

Но първо трябваше да се върне в Кагарион и да си почине. Мечтаеше отново да зърне 
Елеа, да разбере как върви възраждането на Кагар-дом. 

Отиди на 98. 
124.  

Елмар застана на ръба на скалата и погледна надолу към бързите води на реката. 
Можеше да скочи и сигурно така щеше лесно да се изплъзне от преследвачите си. Но 
мечът, който бе зърнал, го привличаше неудържимо. 

Орките се приближиха на няколко крачки и обградиха младежа, размахвайки 
заплашително оръжията си. Той само се усмихна. След това протегна ръце към тях и от 
дланите му изскочиха буйни пламъци... 

Елмар прекрачи обгорелия труп на един от орките и взе в ръка меча, който така го 
беше заинтересувал. Чудесно оръжие! Превъзхождаше многократно неговия меч и кагарът 



реши да го задържи. Той хвърли своя меч в реката и постави в ножницата трофейното 
оръжие. 

Увеличи оценката си за сила с 2 точки. Намали духа си с 10 точки. След това отиди 
на 113. 

  
125.  

Само че не всичко в Кагар-дом вървеше по мед и масло. Кагарите работеха упорито, за 
да направят живота си по-добър, ала им трябваше помощ. Пристигането на Елмар в 
родината обнадежди народа и всички повярваха, че той едва ли не с едно махване на 
ръката ще върне усмивките по лицата им. 

Уви, младежът все още не притежаваше такава сила, макар магическите му 
способности да бяха могъщи и невиждани в Кагар-дом дотогава. 

Елмар се беше завърнал в Кагар-дом, за да събере нови сили, да усвои нови магии и 
едва тогава да довърши мисията си в земите на орките. Сърцето му желаеше да е по-често 
заедно с Елеа, защото красивите мигове на младостта и на първата любов са само веднъж 
в живота и той не искаше да пропуска нищо от това удоволствие. 

Ала Аргон го беше учил, и младежът споделяше убеждението на мъдрия си учител, че 
голямата власт носи голяма отговорност. Затова Елмар не се затвори в замъка, а поиска да 
чуе мъките на народа, за да узнае как най-добре да по-могне на кагарите. 

Сам избери един от предложените три епизода (изборите са равностойни, не си 
заслужава да се замисляш) - 130, 137 или 151. 
 

126.  
В Кагарион хората също имаха проблеми. 
- Уж всички кагари са честни и достойни хора - оплака се управителят на града, - а 

напоследък започна често да се случва да се сдърпват помежду си. Единият твърди едно, 
другият - друго. Върви, че разбирай кой крив и кой прав! Трябват ни съдии, които да 
прозрат дълбоко в човешката душа и да видят всички черни дела. Чувал съм, Спасителю, 
че притежаваш чудни дарби, не би ли могъл да помогнеш с нещо, за да се спасим от тази 
грижа? 

- Ще направя всичко, което е по силите ми - обеща Елмар. - Мисля, че знам магия, 
която да ви помогне. 

Запиши кодова дума „кора”. След това отиди на 131. 
 

127.  
Много дни прекара Елмар в Кагарион, за да узнае болките и скърбите на своя народ и 

своята любима, а също и да събере сили, но дойде ден да се оттегли в самота, за да усвои 
нови магии и да увеличи силата си. Младежът избра кулата, където преди години живееше 
с баща си, Солвер Лечителя. 



Сега е моментът да помогнеш на селяните, ако изобщо се налага да им помагаш. 
Помисли внимателно, трябва ли да се бориш със сушата? 

Ако можеш и искаш да направиш две магии за дъжд (10 точки дух), отиди на 152. Ако 
изборът ти е само една магия за дъжд (5 точки дух), отиди на 162. Ако не можеш или не 
искаш да правиш магия за дъжд, отиди направо на 156. 
 

128.  
Искат ти дъжд в големи количества - даваш им го! В замяна печелиш 2 точки 

щастие, които трябва да запишеш в таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР”. 
Отиди на 156. 
 

129.  
Дълги дни прекара Елмар сам в кулата, където още витаеше духът на баща му. Усвои 

много магии - могъщи или просто полезни, събра сила за нови дела. Когато усети, че 
мощта му се е възродила, той отново се появи пред кагарите. Направи чудеса, които се 
запомниха и разказите за тях се предаваха от уста на уста, защото велика магия беше 
вложил Спасителя в делата си. 

Какво ще сътвориш, за да зарадваш народа си (знай, че можеш да сътвориш само две 
чудеса, колкото и точки за дух да имаш)? 

- храм на щастието (17 точки дух) - отиди на 134. 
- храм на любовта (8 точки дух) - отиди на 153. 
- храм на справедливостта (12точки дух)-отиди на 159. 
- храм на изкуството (17 точки дух) - отиди на 164. 
- райска градина (12 точки дух) - отиди на 171. 
Когато сътвориш някое чудо, отбележи със знак в таблицата „ ЧУДЕСАТА НА 

ЕЛМАР”, че си го направил. 
Ако не можеш да сътвориш нито едно от тези чудеса, отиди на 158. 
 

130.  
Първо отиде при селяните, които обработваха земята и изхранваха всички кагари. 
- Ще има ли хляб и тази година? - попита ги той. - Не унищожиха ли оркските 

нашественици посевите ни? 
- Не, Спасителю! - отвърнаха те. - Орките не успяха да навредят, ала небето е 

неблагосклонно към нас. От много дни не е падала ни капчица дъжд, а как ще израсте 
житото, ако не го напоиш добре? Трябва ни дъжд, много дъжд! Дочухме, че си повелител 
на стихиите. Заповядай тогава на дъжда да ни навести, нека не ни избягва така упорито. 

- Ще бъде! - рече Елмар. - Трудете се спокойно и чакайте скоро дъжда, защото аз не 
забравям молбите на кагарите и не съм безчувствен към тях. 

Запиши кодова дума „сом”. След това сам избери на кой от трите предложени 
епизода да отидеш (изборите отново са напълно равностойни!) - 126, 133 или 143. 



 
131.  

Елмар се срещна с много хора и научи за много от тревогите на кагарите, ала сърцето 
все го връщаше при Елеа и той често прекарваше дните си в замъка. Помагаше й да 
управлява кралството или просто стоеше до нея, наслаждавайки се на красотата й. 

- Ти си моето съкровище! - често се смееше той. - Потопих скъпоценностите на Друн 
в морето, накарах кагарите да се откажат от своята гордост - златото, натрупано в 
Кагарион, ала сам не мога да се откажа от теб. 

Избери един от двата предложени епизода - 138 или 144. 
 

132.  
Можеше да бъдеш и по-щедър в правенето на дъжд. Селяните изрично ти казаха, че им 

трябва много дъжд, а не някакъв си жалък валеж. Както и да е, май успя да ги зарадваш. 
Увеличи оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 156. 
 

133.  
В Кагарион хората също имаха проблеми. 
- Добри и честни хора са кагарите - обясни на Елмар управителят на града. - Всички 

работим усилено, стараем се да направим живота си по-щастлив и по-добър. Ала понякога 
ни липсват усмивките, които са най-добрата отмора след тежкия ден. Уви, няма къде да 
отидем, за да се порадваме на красотата. Чувал съм, Спасителю, че притежаваш чудни 
дарби, не би ли могъл да помогнеш с нещо, за да се спасим от тази грижа? 

- Ще направя всичко, което е по силите ми - обеща Елмар. - Мисля, че знам магия, 
която да ви помогне. 

Запиши кодова дума „мина”. След това отиди на 131. 
 

134.  
Да сътвориш храм на щастието винаги е правилна постъпка. Освен ако не е имало 

нещо по-важно за сътворяване, разбира се. 
Увеличи щастието сис 1 точка. Намали духа си със 17 точки. След това отиди на 

167. 
 

135.  
Кой те би по главата да пращаш дъжд на селяните, когато те сами ти казаха, че нямат 

нужда от валежи? А ти наводни нивите им, така че не очаквай похвала. 
Намали оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 156. 
 
 
 
 



136.  
Отново изпитваш силата на ризницата от драконови люспи - увеличи духа си с 10 

точки! 
Сега е моментът да усвоиш почти всички магии. Не бъди разточителен в разходите 

си, ако имаш малко точки дух, примерно ако са под 15. 
За всяка магия, която искаш да усвоиш, трябва да изразходваш различен брой точки 

дух. За слаба магия - 1 точка дух, за нормална - 2 точки дух, за силна - 3 точки дух, а за 
могъща - 5 точки дух. 

Когато приключиш с усвояването на магии, отиди на 129. 
 

137.  
Първо отиде при селяните, които обработваха земята и изхранваха всички кагари. 
- Ще има ли хляб и тази година? - попита ги той. - Не унищожиха ли оркските 

нашественици посевите ни? 
- Не, Спасителю! - отвърнаха те. - Орките не успяха да навредят, ала небето не е 

много благосклонно към нас. От няколко дни не е падала ни капчица дъжд, а как ще 
израсте житото, ако не го напоиш добре. Трябва ни малко дъжд. Дочухме, че си повелител 
на стихиите. Заповядай тогава на дъжда да ни навести. 

- Ще бъде! - рече Елмар. - Трудете се спокойно и чакайте скоро дъжда, защото аз не 
забравям молбите на кагарите и не съм безчувствен към тях. 

Запиши кодова дума „коса”. След това сам избери на кой от трите предложени 
епизода да отидеш (изборите отново са напълно равностойни!) - 126, 133 или 143. 

 
138.  

Тогава Елеа го поглеждаше тъжно и в очите й се появяваха сълзи. 
- Жесток е езикът ти, любими, щом можеш да се подиграваш, когато виждаш как 

сърцето ми се къса от обич по теб. Вярно, не си се отказал от мен, нито си ме удавил в 
Източното море, ала не виждаш ли, че линея, когато не си до мен? Ден си тук, после месец 
те няма. Какво да направя, как да те задържа? Нима не съм достатъчно хубава за теб, та 
трябва да скиташ из чужди земи? Или пък не съм достатъчно умна? Каква жена търси 
могъщ магьосник като теб, вещица ли? 

Запиши кодова дума „любов”. След това отиди на 154. 
 

139.  
Кой те би по главата да пращаш дъжд на селяните, когато те сами ти казаха, че 

нямат нужда от валежи? А ти замалко да наводниш нивите им, така че не очаквай 
похвала. 

Отиди на 156. 
 
 



140.  
Отличен тактически ход! Управителят на Кагарион се оплака, че му трябва 

разрешение на проблема с прес-тъпността и ти не пропусна да му го дадеш! 
Увеличи оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 167. 
 

141.  
Е, направи едно чудо. Не че някой ти е споменавал за немощ сред творците на 

кагарите, но ти, кой знае защо, реши, че точно този храм е особено нужен на града. 
Отиди на 167. 
 

142.  
Виж колко чудеса си сътворил (можеш да го провериш от таблицата „ ЧУДЕСАТА 

НА ЕЛМАР”). За всяко направено чудо си прибави по 1 точка щастие. 
След като изпълниш горното указание, виж колко точки щастие имаш. За всяка 

точка щастие увеличи духа си с по 3 точки. 
Запиши кодова дума „едно”. След това се върни на 129 и се опитай да направиш още 

едно чудо, ако имаш достатъчно точки ttyx 
 

143.  
В Кагарион хората също имаха проблеми. 
- Добри и честни хора са кагарите - обясни на Елмар управителят на града. - Всички 

работим усилено, стараем се да направим живота си по-щастлив и по-добър. Ала ние сме 
сурови мъже и смели воини, стигне ли се до веселба, жените ни укоряват, че само се 
наливаме с пиво и крещим към небето грубите си песни. 

Елмар се засмя на откровеността на събеседника си. Той много добре знаеше, че 
кагарите не са творци, а воини. 

- То си е така, не отричам - продължи управителят. - Какво да направим, като не сме 
се родили лименорци? Ето, аз се опитах да съчиня една песен, за жена ми и за децата. 
Мъчих се, мъчих, а накрая нищо не излезе. Талант нямам. Други пък се опитват да 
танцуват. Познавам едно момче, дето издокарва стъпките, ама пак не е толкова добър, 
колкото лименорците. Старае се, ама бавно напредва. Чувал съм, Спасителю, че 
притежаваш чудни дарби, не би ли могъл да помогнеш, за да се спасим от тази грижа? Не 
можеш ли да направиш така, че онези от нас, които могат да съчинят по някоя песничка 
или да измислят нов танц, да се научат по-бързо да творят? Тогава и работата ни ще е по- 
спорна. 

- Ще направя всичко, което е по силите ми - обеща Елмар. - Мисля, че знам магия, 
която ще ви помогне. 

Запиши кодова дума „пор”. Мисля, че проблемът е ясен - трябва да се помогне на 
творците в Кагарион. След това отиди на 131. 

 



144.  
- И кагарите не могат да се откажат от своето злато - казваше Елеа. - Уж всички 

разбраха думите ти, а продължават да се стремят да увеличават богатството си. Има и 
други, винаги е имало, които не ламтят за богатства. В тях ми е надеждата, ала те са 
малцина. 

Елмар разбираше, че кралицата е права. Човек трудно отвикваше от старите навици, а 
Кагарите от много години бяха свикнали да живеят за богатство и слава. С времето 
сигурно щяха да се променят, но колко време щеше да им трябва? 

Елеа се сгушваше в обятията на Елмар и двамата разговаряха за деня, когато няма да 
има бедни и богати, нито мързеливи и работливи, а само хора, кагари или лименорци - 
весели, умни и добри. 

Не се впрягай от този проблем. Още никой не е могъл да му намери решение, няма да 
го направиш и ти, поне не в тази книга. Важното е, че с Елеа всичко е наред. Това трябва 
да те топли. 

Отиди на 127. 
 

145.  
Можеше да бъдеш no-умерен в призоваването на стихии. Селяните изрично ти 

казаха, че не им трябва много дъжд. Все пак успя да ги зарадваш. 
Увеличи оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 156. 
 

146.  
Е, направи едно чудо. Не че някой ти е споменавал за увеличена престъпност сред 

кагарите, но ти, кой знае защо, реши, че точно този храм е особено нужен на града. 
Отиди на 167. 
 

147.  
Времето на Елмар в Кагар-дом изтичаше и Елеа предусещаше близката раздяла. Не 

искаше да плаче, но сълзите сами напираха в очите й и тя не можеше да ги спре. Молеше 
Елмар да й прости за слабостта, макар да нямаше вина за силата на чувствата си. 

Младежът беше едновременно поласкан и разтревожен от настроението на кралицата. 
По време на една от разходките той изведнъж притегли Елеа към себе си. 

- Сега ще ти покажа нещо наистина красиво - рече той. 
- Не някакво полезно чудо, нито пък страховита магия. Ще сътворя красота само за 

теб и мен! И когато отвърнем очи от нея, тя ще изчезне от света, за да остане само в 
спомените ни. Когато сме далеч един от друг, ще затваряме очи и ще извикваме спомена 
за този миг. Така никога няма да бъдем самотни и тъжни. Гледай! 

Много важно е какво точно можеш да покажеш на кралицата, за да я впечатлиш. 
Има три магии, които са подходящи за целта - пъстри дракони, танцуващи звезди и 
езеро. 



Избери един от предложените варианти: 
- и трите магии заедно (18 точки дух) - отиди на 169. 
- пъстри дракони и танцуващи звезди (10 точки дух) - отиди на 157. 
- пъстри дракони и езеро (13 точки дух) - отиди на 161. 
- танцуващи звезди и езеро (13 точки дух) - отиди на 165. 
Ако нямаш възможност да се спреш на нито един вариант (не си усвоил достатъчно 

магии или нямаш достатъчно дух), отиди на 163. 
 

148.  
Поздравления! Намери точния баланс между търсенето и предлагането. Не се 

стисна и направи магия за дъжд, но в същото време съобрази, че селяните не поискаха 
много валежи.  

Увеличи оценката си за щастие с 2 точки. След това отиди на 156. 
 

149.  
Отличен тактически ход! Управителят на Кагарион спомена, че трябва да се 

помогне на творците в града и ти не пропусна правилното решение! 
Увеличи оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 167. 
 

150.  
Кагарът се насочи към огъня с шумни стъпки. Нарочно искаше да предизвика 

вниманието на орките и да не им даде повод за подозрение. Те веднага скочиха на крака и 
грабнаха лъковете. 

- Не мърдай! - извика единият от тях. 
- Ако мръднеш, мъртъв си! - добави другият. 
- А ако умреш, вече никога няма да можеш да мърдаш! 
- Затова не мърдай! 
Бяха смешни в паниката си, а и начинът, по който държаха лъковете, подсказваше, че 

едва ли са се упражнявали много с това оръжие. В друго време Елмар би се засмял на 
непохватността им. Само че мисълта, че всички поддръжници на Орг са толкова 
непохватни в боя, не беше никак успокоителна. 

- Я махнете тия играчки, да не направите някоя беля - снизходително махна с ръка 
кагарът, настанявайки се край огъня. 

Едва тогава те видяха лицето му и нададоха радостни възклицания. 
- Ти си приятелят на Огур! 
- Ти си магьосникът, за когото само сме чували! 
Мъдреците - Елмар ги наричаше така от уважение, защото самите те се назоваваха 

така, но много повече би им подхождало названието „дечица” или „джуджета” - се 
настаниха около него. 

Отиди на 184. 



 
 

151.  
Първо отиде при селяните, които обработваха земята и изхранваха всички кагари. 
- Ще има ли хляб и тази година? - попита ги той. - Не унищожиха ли оркските 

нашественици посевите ни? 
- Не, Спасителю! - отвърнаха те. - Орките не успяха да навредят, а и небето е 

благосклонно към нас. Богата ще е жътвата тази година. Така предай на кралица Елеа, 
всички ще са сити и много храна ще има през зимата. 

- Да бъде така, както казвате! - зарадва се Елмар. 
В таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” отбележи 1 точка щастие. 
Запиши кодова дума „река”. След това сам избери на кой от трите предложени 

епизода да отидеш (изборите отново са напълно равностойни!) - 126, 133 или 143.  
 
 
 
 



152.  
Намали духа си с 10 точки. Виж таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. 
Ако имаш кодова дума „сом”, отиди на 128. Ако имаш кодова дума „коса”, отиди на 

145. Ако имаш кодова дума „река”, отиди на 135. 
 

153.  
Храмът на любовта не е кой знае какво велико чудо, но винаги е хубаво човек да може 

да провери чувствата на другия, нали? 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 167. 
 

154.  
- Скъпо мое момиче! - притегляше я в обятията си Елмар, когато сърцето му се 

свиеше от несправедливите упреци. - Ти си единствената, за която имам очи! Нима 
мислиш, че ми е хубаво, когато съм далеч от теб? 

- Добре, добре - бързо се съгласяваше Елеа, защото знаеше, че любимият й говори 
истината. - Не обръщай внимание на оплакванията ми. Аз съм просто жена, искам да си до 
мен и понякога забравям, че има и по-важни неща от любовта ни. Прости ми, че те укорих. 
Обещах, че ще те чакам, докато изпълниш своя дълг пред света. Прости ми, мили, и ме 
прегърни! 

Тогава двамата се утешаваха един друг с нежност и топлота, ала Елмар чувстваше, че в 
сърцето на Елеа се е отворила празнота, която измъчва неговата любима. Искаше му се да 
я зарадва, да й покаже нещо красиво, да я очарова, за да запази тя в сърцето си красив 
спомен от него, докато той скита из вражите земи. 

Увеличи духа си с 3 точки. След това отиди на 127. 
  

155.  
Отличен тактически ход! Управителят на Кагарион спомена, че в града трябва да 

има място за отдих и ти не пропусна правилното решение! 
Увеличи оценката си за щастие с 1 точка. След това отиди на 167. 
 

156.  
Виж оценката си за щастие. За всяка точка щастие, която си спечелил досега, 

увеличи с по 5 точки оценката си за „дух”. 
ПРИМЕР: В таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” си записал 2 точки щастие. 

Затова увеличаваш оценката си за дух с (2х5)=10 т. 
Останал на спокойствие в усамотената кула, ти получаваш правото да усвоиш 

напълно безплатно една от могъщите магии. 
Когато изпълниш и двете указания, отиди на 136. 
 
 



157.  
Въздухът се раздвижи и рояк звезди затанцуваха над главите на двамата влюбени. Те 

играеха и пръскаха щедро светлината си. Ято дракони с пъстри криле долетя, за да 
допълни красотата на гледката. 

Намали духа си с 10 точки. 
Ако имаш кодова дума „любов”, отиди на 173. В противен случай отиди на 183. 
 

158.  
Виж колко чудеса си сътворил (можеш да го провериш от таблицата „ЧУДЕСАТА 

НА ЕЛМАР”). За всяко направено чудо си прибави по 1 точка щастие. 
След като изпълниш горното указание, виж колко точки щастие имаш. За всяка 

точка щастие увеличи духа си с по 3 точки. 
Отиди на 172. 
 

159.  
Намали духа си с 12 точки. 
Ако имаш кодова дума „кора”, отиди на 140. В противен случай отиди на 146. 
 

160.  
Не можа да издържиш на изкушението да се направиш на Господ, нали? Сигурно той 

е знаел защо му е райска градина, докато ти я сътвори просто ей така, за да видиш 
какво ще стане. Ами стана чудо! 

Отиди на 167. 
161.  

Изведнъж сред полето се издигнаха високи скали. Те ограждаха малко езеро, а по 
склоновете им се стичаше бистра вода, която шуртеше приятно по камъните. Ято дракони 
с пъстри криле долетя, за да допълни красотата на гледката. 

Намали духа си с 13 точки. 
Ако имаш кодова дума „любов”, отиди на 177. В противен случай отиди на 183. 
 

162.  
Намали духа си с 5 точки. Виж таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. 
Ако имаш кодова дума „сом”, отиди на 132. Ако имаш кодова дума „коса”, отиди на 

148. Ако имаш кодова дума „река”, отиди на 139. 
 

163.  
Уви, представил си се много зле, но какво да те правя! Нали все някак трябва да те 

измъкна от блатото, в което си затънал. 



Давам ти изключителен шанс - само срещу 5 точки дух (или 1 точка енергия - по 
желание) можеш да усвоиш една от магиите „танцуващи звезди”, „пъстри дракони” 
или „езеро”. 

Ако пък не ти достига дух, можеш да намалиш енергията си с няколко точки (по 
твое желание) и за всяка от тях да увеличиш духа си с по 3 точки. 

След като внимателно решиш какво да правиш и отразиш промените в дневника, 
върни се на 147. 

 
164.  

Намали духа си със 17 точки. 
Ако имаш кодова дума „пор”, отиди на 149. В противен случай отиди на 141. 
 

165.  
Изведнъж сред полето се издигнаха високи скали. Те ограждаха малко езеро, а по 

склоновете им се стичаше бистра вода, която шуртеше приятно по камъните. Въздухът се 
раздвижи и рояк звезди затанцуваха над езерото. Те играеха и пръскаха щедро светлината 
си. 

Намали духа си с 13 точки. 
Ако имаш кодова дума „любов”, отиди на 177. В противен случай отиди на 183. 
 

166.  
И отново имаш възможност да направиш някое чудо, с което да зарадваш кагарите. 

Какво да бъде то? 
- храм на щастието (17 точки дух) - отиди на 170. 
- храм на любовта (8 точки дух) - отиди на 174. 
- храм на справедливостта (12 точки дух) - отиди на 178. 
- храм на изкуството (17 точки дух) - отиди на 182. 
- райска градина (12 точки дух) - отиди на 186. 
Когато сътвориш някое чудо, отбележи със знак в таблицата „ ЧУДЕСАТА НА 

ЕЛМАР”, че си го направил. 
Ако не можеш или не искаш да сътвориш нито едно от тези чудеса, отиди на 175. 
 

167.  
Виж в таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. Ако си записал кодова дума „едно”, отиди на 

158. В противен случай отиди на 142. 
 

168.  
Сега имаш право да усвоиш още две могъщи магии (за усвояването на всяка от тях 

трябва да намалиш духа си с по 7 точки). 



Имаш право да усвоиш колкото си искаш от другите магии, като за всяка от тях 
цената е 3 точки дух. 

Трябва да ти кажа, че при добра игра след прочитането на този епизод би трябвало 
да владееш всичките 22 магии. 

Отиди на 147. 
 

169.  
Изведнъж сред полето се издигнаха високи скали. Те ограждаха малко езеро, а по 

склоновете им се стичаше бистра вода, която шуртеше приятно по камъните. Въздухът се 
раздвижи и рояк звезди затанцуваха над езерото. Те играеха и пръскаха щедро светлината 
си. Ято дракони с пъстри криле долетя, за да допълни красотата на гледката. 

Намали духа си с 18 точки. След това отиди на 187. 
  

170.  
С всяко извършено чудо славата ти на велик магьосник расте, а радостта на 

кагарите няма граници. Започвам да мисля, че ти наистина ще се справиш с тази игра! 
Намали духа си със 17 точки, След това отиди на 190. 
 

171.  
Намали духа си с 12 точки. 
Ако имаш кодова дума „мина”, отиди на 155. В противен случай отиди на 160. 

172.  
Имаш право да разпределиш общо три точки на оценките си за стрелба, сила и 

магия. Всяка от трите оценки трябва да е поне 10. Ако някоя от оценките ти не е 10, 
трябва да изхабиш точки дух, за да я повишиш. Повишаване на която ида е от трите 
оценки с 1 точка ще ти струва 5 точки дух. 

ПРИМЕР: Оценките ти са: стрелба - 7, сила - 7, магия - 10. Имаш право да 
разпределиш три точки. Повишаваш стрелбата от 7 на 9 и повишаваш оценката си за 
сила от 7 на 8. Трябва да повишиш силата си с 2 точки, значи изразходваш 10 точки дух. 
Още 5 точки дух изразходваш, за да повишиш стрелбата си c 1 точка. Общо си 
изразходвал 15 точки дух и трите ти оценки са десятки. 

Ако нямаш достатъчно дух, за да повишиш и трите си оценки до десятки, играта 
свършва дотук. 

Когато свършиш с повишаването на оценките си, отиди на 168. 
 

173.  
- Прекрасно е! - промълви възхитена Елеа. - Нима можеш да направиш всичко това 

само със силата на своята мисъл? 



- Правя го и със силата на своите чувства - усмихна се Елмар. - И щом сътворявам 
такава красота само като докосвам ръката ти, то какво ли бих могъл да направя, ако ме 
целунеш? 

Младата кралица се засмя щастливо и начаса изпълни молбата на могъщия магьосник. 
Увеличи енергията си с 2 точки. След това отиди на 191. 
 

174.  
С всяко извършено чудо славата ти на велик магьосник расте, а радостта на 

кагарите няма граници. Започвам да мисля, че ти наистина ще се справиш с тази игра! 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 190. 
 

175.  
Виж таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР” и за всяко извършено чудо увеличи 

оценката си за щастие с по 1 точка. 
След това виж оценката си за щастие и за всяка точка щастие, която си спечелил, 

увеличи духа си с по 2 точки. 
ПРИМЕР: Направил си 3 (три) чудеса, имаш 5 (пет) точки щастие и 10 (десет) 

точки дух. За трите чудеса печелиш3точки щастие и така оценката ти за щастие 
става (5+3)=8. След това за всяка от осемте спечелени точки щастие увеличаваш духа 
си с по 2 точки – (2х8)=16. Така точките ти за дух стават (10+16)=26. 

След като изпълниш указанията, отиди на 179. 
 

176.  
След удобствата и ведрата обстановка в Кагарион Елмар се намръщи, когато се озова в 

земите на орките. Той се огледа за врагове, но наоколо нямаше жива душа. Кагарът бавно 
пое през гората към мястото, където преди време беше срещнал Огур. Време беше да 
открие мъдреца и да се срещне с неговия вожд Opr. 

Късметът му се усмихна на следващата вечер, когато попадна на двама мъдреци. Зърна 
ги отдалеч между клоните на дърветата. Двамата орки се бяха разположили на малка 
полянка и си приказваха, греейки се на огъня. Елмар забеляза, че макар и да бяха сами, те 
не сваляха качулките си - толкова силен беше навикът им да крият лицата си. 

Ако решиш да се промъкнеш до орките и да ги подслушаш, как ще го направиш? 
- с магия „невидим” - отиди на 180. 
- с магия „змия” - отиди на 189. 
- ще се прокраднеш до тях, разчитайки на мускулите си и умението да се движиш 

тихо - отиди на 205. 
Ако предпочетеш направо да им се покажеш, отиди на 196. 
 
 
 



177.  
- Прекрасно е! - промълви възхитена Елеа. - Нима можеш да направиш всичко това 

само със силата на своята мисъл? 
- Правя го и със силата на своите чувства - усмихна се Елмар. - И щом сътворявам 

такава красота само като докосвам ръката ти, то какво ли бих могъл да направя, ако ме 
целунеш? 

Младата кралица се засмя щастливо и начаса изпълни молбата на могъщия магьосник. 
Увеличи енергията си с 3 точки. След това отиди на 191. 
 

178.  
С всяко извършено чудо славата ти на велик магьосник расте, а радостта на 

кагарите няма граници. Започвам да мисля, че ти наистина ще се справиш с тази игра! 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 190. 
 

179.  
Ако в началото на играта си успял да намериш време да разчистиш Пустошта от 

разбойници, отиди на 197. На същия епизод трябва да отидеш, ако не ти се занимавИас 
Пустошта и оставиш разбойниците на мира за още известно време. 

Но ако решиш, че сега е времето да се справиш с тези жалки отрепки (трябва да 
имаш поне 5 точки дух и 3 точки енергия), отиди на 188. 

 
180.  

Детинска игра беше да се промъкне близо до двамата мъдреци, защитен от магията на 
невидимостта. Кагарът застана само на крачка от тях и се заслуша в разговора им. 

- Не ми излиза от ума онова, което воините разправяха за лименорците - каза 
единият мъдрец. - Ние имаме добри майстори, които обработват камъка, ала не могат да 
изрисуват нищо върху него. Хората наричали това умение „изкуство”. 

- Хората сигурно имат много изкуства - каза другият. - Ами онова странно нещо, 
което воините нарекоха „музикален инструмент”? Издава чудни звуци, макар ние да не 
сме умели в боравенето с него. 

- Какво ли е, ако музикалният инструмент е в ръцете на някой майстор, а? 
- Ами ако е вярно и това, че под звуците на този инструмент човешките жени 

танцуват? И то толкова добре, че и на воините май им е харесало! 
- Дано Огур да говори истината за Спасителя и за това, че той щял да помогне на 

Орг в борбата му срещу Токту. Тогава може и ние да разберем какво значи изкуство. 
- О, да! Огур казва, че с хората сме можели да правим и други неща, например 

„търговия”. Но на мен ми се иска да видя изкуството им. 
Елмар беше чул достатъчно. Той се оттегли на двайсетина крачки и там магията 

престана да действа. 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 150. 



 



 
181.  

Елмар се приготви да посрещне яростта на Токту. Огромният орк връхлетя, 
размахвайки бясно боздугана си. Кагарът избягваше свистящото оръжие с ловки скокове. 

- Откажи се, Токту! - извика младежът, измъкнал се невредим от поредния безумен 
замах на воина. - Предай се и аз обещавам да пощадя живота ти! 

- Ах, ти! - успя да съчини оркът, преди да се впусне в нова атака. 
Елмар издебна момента, в който Токту вдигна боздугана си с две ръце над главата, и се 

хвърли напред. Само малко забавяне беше достатъчно, за да се стовари чудовищното 
оръжие върху гърба му и тогава всичко щеше да бъде загубено. 

Но мечът се стрелна като светкавица и се заби с тъп удар в гърдите на огромния воин. 
Токту застина, изпусна меча зад гърба си и нададе неистов вой. Кръвта бликаше по 
козината му, оцветявайки я в тъмночервено. 

Намали енергията си с 3 точки. След това отиди на 206.  
  

182.  
С всяко извършено чудо славата ти на велик магьосник расте, а радостта на кагарите 

няма граници. Започвам да мисля, че ти наистина ще се справиш с тази игра! 
Намали духа си със 17 точки. След това отиди на 190. 

 
183.  

- Прекрасно е! - промълви възхитена Елеа. - Нима можеш да направиш всичко това 
само със силата на своята мисъл? 

- Правя го и със силата на своите чувства - усмихна се Елмар. - И щом сътворявам 
такава красота само като докосвам ръката ти, то какво ли бих могъл да направя, ако ме 
целунеш? 

Младата кралица се засмя щастливо и начаса изпълни молбата на могъщия магьосник. 
Увеличи енергията си с 1 точка. След това отиди на 191. 
 

184.  
През цялата вечер те го молеха да им разказва за приключенията си, а на сутринта, 

когато ги накара да го отведат при Огур, орките го помолиха за услуга. 
- Имаме един приятел наблизо, той е тежко болен. 
- Може би ще успееш да го излекуваш. 
- Или да го развеселиш. 
Можеш да помогнеш, ако владееш една от двете магии: 
- лечител (8 точки дух) - отиди на 194.  
-    пъстри дракони (5 точки дух) - отиди на 207. 
Ако не владееш тези магии или не искаш да хабиш духа си за някакво джудже, отиди 

на 200. 



 
185.  

Елмар погледна замислено своя събеседник. Огур говореше хубаво, но нима можеше 
да се вярва само на неговите обещания? 

- Аз не съм спасител на орките - каза кагарът. - Дойдох в земите ви не за война, а за 
мир. Защо да се намесвам в спора между Токту и Орг? 

- Защото Токту е лош, а Орг е добър - отвърна развълнувано мъдрецът. 
- Аз пък мисля, че Токту е силен, а Орг е слаб. Дали няма да му хрумне нещо друго, 

ако победи Токту с моя помощ и стане вожд на всички орки? Не, Огур, няма да помогна 
на твоя предводител, ако преди това той не ми обещае, че между орки и хора при неговата 
власт ще зацари мир. 

- Но не разбираш ли, че няма време. До десетина дни Токту ще е нападнал лагера на 
Орг и всичко ще свърши! 

- Значи има достатъчно време Орг да научи искането ми и да изпрати отговор, нали? 
- О, защо си толкова упорит и недоверчив! - огорчено махна с ръка оркът. - Няма ли 

да ти стигне, ако аз обещая мир от името на Орг? 
Ако се съгласиш с Огур, отиди на 195. Ако продължиш да настояваш сам Орг да 

отговори, отиди на 203. 
 

186.  
С всяко извършено чудо славата ти на велик магьосник расте, а радостта на кагарите 

няма граници. Започвам да мисля, че ти наистина ще се справиш с тази игра! 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 190. 
 

187.  
- Прекрасно е! - промълви възхитена Елеа. - Нима можеш да направиш всичко това 

само със силата на своята мисъл? 
- Правя го и със силата на своите чувства - усмихна се Елмар. - И щом сътворявам 

такава красота само като докосвам ръката ти, то какво ли бих могъл да направя, ако ме 
целунеш? 

Младата кралица се засмя щастливо и начаса изпълни молбата на могъщия магьосник. 
Увеличи енергията си с 4 точки. След това отиди на 191. 
 

188.  
Отдавна търговците от всички кралства недоволстваха от разбойниците в Пустошта. 

Най-сетне Елмар реши да изпълни желанието им, защото търговията трябваше да 
съществува, за да се възроди отново мощта на света. 

Не беше трудно да открие разбойниците. Някои от тях отказаха да се подчинят на 
заповедта на Елмар да се завърнат по родните си места и да се заловят с мирни занаяти. Те 



бяха сурово наказани. Техните по-плахи и послушни другари бързо взеха правилното 
решение - зарязаха разбойничеството. 

Отбележи извършеното чудо: „разчистване на Пустошта”. Намали енергията си с 2 
точки и духа си с 5 точки. След това отиди на 197. 

 
189.  

Детинска игра беше да се промъкне близо до двамата мъдреци в образа на змия. 
Кагарът допълзя тихо само нa крачка от тях и се заслуша в разговора им, скрит в храстите. 

- Не ми излиза от ума онова, което воините разправяха за лименорците - каза 
единият мъдрец. - Ние имаме добри майстори, които обработват камъка, ала не могат да 
изрисуват нищо върху него. Хората наричали това умение „изкуство”. 

- Хората сигурно имат много изкуства - каза другият. - Ами онова странно нещо, 
което воините нарекоха „музикален инструмент”? Издава чудни звуци, макар ние да не 
сме умели в боравенето с него. 

- Какво ли е, ако музикалният инструмент е в ръцете на някой майстор, а? 
- Ами ако е вярно и това, че под звуците на този инструмент човешките жени 

танцуват? И то толкова добре, че и на воините май им е харесало! 
- Дано Огур да говори истината за Спасителя и за това, че той щял да помогне на 

Орг в борбата му срещу Токту. Тогава може и ние да разберем какво значи изкуство. 
- О, да! Огур казва, че с хората сме можели да правим и други неща, например 

„равностойна търговия”. Но на мен ми се иска да видя изкуството им. 
Елмар беше чул достатъчно. Той се оттегли на двайсетина крачки и там магията 

престана да действа. 
Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 150. 
 

190.  
Ако имаш сили и желание да твориш още чудеса, върни се на 166. В противен случай 

отиди на 175. 
 

191.  
За всяко сътворено от теб чудо (виж таблицата „ ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР”) увеличи 

духа си с по 2 точки. 
За всяка точка щастие, която си спечелил (виж таблицата „ЧУДЕСАТА НА 

ЕЛМАР”), увеличи духа си с по 3 точки. 
След като изпълниш горните две указания, имаш последна възможност да усвоиш 

сравнително евтино една или две могъщи магии, като за усвояването на всяка от тях ще 
трябва да се разделиш с по 5 точки дух. 

Когато приключиш, отиди на 166. 
 
 



192.  
Но и Елмар не губеше времето си. Пред очите на орките той изчезна, сякаш се стопи 

във въздуха. Първите редици спряха на място, невярващи на очите си. 
Защитен с могъща магия от враждебните погледи на орките, кагарът успя да напусне 

лагера им и да се добере до високата скала, където го чакаха двамата мъдреци. Там 
действието на магията изчезна. 

- Обърнете се и ме вижте, защото аз ви нося смърт! - извика кагарът, застанал на 
ръба на скалата. 

Орките объркано се спогледаха, после някои от тях забелязаха човека и започнаха да 
го сочат с пръст. Скоро цялото войнство започна бавно да се приближава към скалата. 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 221. 
 

193.  
Орките не обърнаха внимание на кръжащия над тях орел, докато той не започна да се 

спуска към земята. Тогава не-колцина от тях проследиха полета му и нададоха изненадани 
викове, когато птицата кацна пред шатрата на Токту. Какво беше изумлението им, когато 
изведнъж орелът изчезна и на негово място се появи човек! 

- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 
нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 219. 
194.  

Тримата вървяха през гъста гора, в която пътеката непрекъснато се губеше, но орките 
някак си успяваха отново да я открият. 

- Ти си велик лечител! - подхвърли единият мъдрец. 
- Ти си добър човек! - добави другият. 
Говореха така за Елмар от деня, в който той вдигна на крака техния тежко болен 

приятел. 
- Хайде, стига сте приказвали! - подкани ги кагарът. - Няма ли край този път, искам 

по-скоро да се срещна с Огур! 
Намали духа си с 8 точки. Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това 

отиди на 201. 
 

195.  
Елмар разпери безпомощно ръце. 
- Няма що, ти си по-ловък от мен в преговорите - каза той. - Добре, така да бъде! Ще 

помогна на Орг, но тежко му, а тежко и на теб, ако ме излъжете. 
Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 220. 
 

196.  



Елмар реши, че не бива да губи сили за промъкване до орките. Те едва ли можеха да си 
кажат нещо, което да му бъде полезно. 

Отиди на 150. 
 

197.  
Ако си успял да усвоиш всичките 22 магии от таблицата „МАГИИ”, повиши 

оценките си за стрелба, сила и магия с по 1 точка. 
Ако си успял да извършиш всичките 6 чудеса от таблицата „ЧУДЕСАТА НА 

ЕЛМАР”, повиши оценките си за стрелба, сила и магия с по 1 точка. 
Отиди на 204. 
 

198.  
Но и Елмар не губеше времето си. Пред очите на орките той се превърна в дракон и 

полетя в небето. Първите редици спряха на място, невярващи на очите си.  
Драконът кацна на високата скала, където го чакаха двамата мъдреци. Там действието 

на магията изчезна и Елмар отново се превърна в човек. 
- Молете се на своя бог, защото аз ви нося смърт! - извика кагарът към орките, 

застанал на ръба на скалата. 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 221. 
 
 

199.  
Драконът се спусна от висините по-бързо от каменен къс. Неколцина от орките 

проследиха полета му и нададоха викове на изненада, когато чудовището кацна пред 
шатрата на Токту. Какво беше изумлението им, когато изведнъж драконът изчезна и на 
негово място се появи човек! 

- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 
нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 219. 
 

200.  
Тримата вървяха през гъста гора, в която пътеката непрекъснато се губеше, но орките 

някак си успяваха отново да я открият. 
- Хубаво щеше да е да си наистина велик магьосник! - подхвърли единият мъдрец. 
- Или поне да можеше да правиш една от онези магии, дето винаги развеселяват - 

добави другият. 
Говореха така за Елмар от деня, в който той не успя да помогне на техния тежко болен 

приятел. 
- Хайде, стига сте приказвали! - подкани ги кагарът. - Няма ли край този път, искам 

по-скоро да се срещна с Огур! 



Отиди на 201. 
 

201.  
Четири дни след пристигането си в земите на орките Елмар най-сетне откри Огур. 

Двамата се поздравиха като стари приятели за радост на обградилите ги мъдреци. 
- Те мислят, че победата ни е в кърпа вързана, щом си на наша страна - каза тихо 

Огур. 
- А откъде знаят на чия страна съм? 
Джуджето разпери невинно ръце. 
- Ами нали трябваше да ги залъжа с нещо, докато те чакам. Хайде, не прави такава 

учудена физиономия. И ние, орките, разбираме нещо от политика. Нека влезем в моята 
колиба. Много неща станаха, докато те нямаше, и ми се струва, че настъпи време за важни 
дела. 

Огур разказа на Елмар за гнева на Токту, когато разбрал, че Спасителя е навлязъл в 
земите на орките. Съгледвачите на вожда му донесли, че може би кагарът е влязъл в съюз 
с мъдреците. Това накарало Токту да предприеме бързи мерки, за да се справи с Орг и 
неговите поддръжници. 

- Трябва ни помощта ти, и то веднага - настоя Огур. - Токту напредва към лагера на 
Орг и скоро ще бъде късно да се намесиш. Ще ни помогнеш ли? 

Наложително е да помогнеш на хората на Орг, но може би преди това няма да е 
излишно да поставиш някои условия? 

Ако поискаш Орг да признае господството на хората над орките и да обещае да се 
подчинява на кралете на Кагар-дом и Лименор, отиди на 217. 

Ако поискаш само обещание за мир между орки и хора, отиди на 185. 
В случай че предложиш помощта си без никакви допълнителни условия, отиди на 211. 
 

202.  
Защитен от оркските погледи с могъща магия, Елмар лесно се промъкна край 

почиващите си воини и се озова пред шатрата на вожда. Едва там магията престана да 
действа. Орките нададоха викове на изненада, когато видяха как изведнъж пред тях се 
появява човек. 

- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 
нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 

Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 219. 
 

203.  
- Няма да стане - поклати глава Елмар. - Орг може лесно да се отметне от твоята 

дума. Искам сам той да потвърди, че мирът ще се възцари между нас, след като помогна 
на мъдреците да се преборят с Opr. 

Огур изсумтя и закърши ръце. 



- О, колко си упорит, колко си властен! - занарежда той. - Поставяш съдбата на света 
на изпитание само защото не вярваш на своя приятел. 

- Ти не си ми приятел, Огур - поправи го Елмар. - Запознахме се едва преди два 
месеца, а оттогава изобщо не сме се виждали. 

- Ето, сега пък ме обиждаш - рече оркът. - Да съм ти направил нещо лошо? Не съм! 
Тогава защо казваш, че не съм ти приятел. 

- Защото и Токту не ми е направил нищо лошо, а пък не ми е приятел, нали? 
Най-сетне Огур склони да изпълни искането на Елмар и след няколко дни кагарът 

получи отговора на Орг - той се съгласяваше с условието на Спасителя и го молеше за 
помощ. 

Увеличи оценката си за преговори с 3 точки. След това отиди на 220. 
 

204.  
За да продължиш приключението, всяка от оценките ти за стрелба, сила и магия 

трябва да е поне 12. 
Ако някоя от оценките ти не е 12, трябва да изхабиш точки дух, за да я повишиш. 

Повишаване на която и да е от трите оценки с 1 точка ще ти струва 5 точки дух. 
Ако успееш да направиш и трите си оценки поне равни на 12, продължи на епизод 216. 

В противен случай играта завършва за теб. 
 

205.  
Промъкването не беше никак лесно, защото орките говореха тихо, а в гората не се 

чуваше никакъв друг шум. Елмар трябваше да внимава при всяка своя стъпка напред. 
Само едно изпукване на клонче или прошумоляване на листо можеше да осуети плана му. 

Ала страховете на младежа се оказаха напразни и макар че изгуби много време, докато 
се добере на няколко крачки от орките, накрая той успя да подслуша част от разговора им. 

- Не ми излиза от ума онова, което воините разправяха за лименорците - каза 
единият мъдрец. - Ние имаме добри майстори, които обработват камъка, ала не могат да 
изрисуват нищо върху него. Хората наричали това умение „изкуство”. 

- Хората сигурно имат много изкуства - каза другият. - Ами онова странно нещо, 
което воините нарекоха „музикален инструмент”? Издава чудни звуци, макар ние да не 
сме умели в боравенето с него. 

- Какво ли е, ако музикалният инструмент е в ръцете на някой майстор, а? 
- Ами ако е вярно и това, че под звуците на този инструмент човешките жени 

танцуват? И то толкова добре, че и на воините май им е харесало! 
- Дано Огур да говори истината за Спасителя и за това, че той щял да помогне на 

Орг в борбата му срещу Токту. Тогава може и ние да разберем какво значи изкуство. 
- О, да! Огур казва, че с хората сме можели да правим и други неща, например 

„търговия”. Но на мен ми се иска да видя изкуството им. 



Елмар беше чул достатъчно. Той заотстъпва внимателно назад и се изправи на крака 
едва когато се беше отдалечил на двайсетина крачки от орките. 

Намали енергията си е 2 точки. След това отиди на 150. 
 

 
 

206.  
Виждайки смъртта на своя предводител, оркските воини се опомниха. Макар човекът 

срещу тях да беше могъщ магьосник, той едва ли щеше да успее да се справи с цяло море 
от противници. Трябваше само да го притиснат, за да не му дадат да се измъкне. Те 
нададоха диви викове и започнаха да се приближават към Елмар. 

Увеличи духа си с 10 точки. 
Ясно е, че трябва да бягаш, и то не с краката си. Избери някоя подходяща магия и се 

омитай от лагера на орките, докато не е станало късно! 
- невидим ( точки дух) - отиди на 192. 
- дракон ( точки дух) - отиди на 198. 
- пренасяне ( точки дух) - отиди на 210. 
- змия ( точки дух) - отиди на 214. 



- орел ( точки дух) - отиди на 218. 
 

207.  
Тримата вървяха през гъста гора, в която пътеката непрекъснато се губеше, но орките 

някак си успяваха отново да я открият. 
- Ти си велик магьосник! - подхвърли единият мъдрец. 
- Ти си добър човек! - добави другият. 
Говореха така за Елмар от деня, в който той зарадва техния тежко болен приятел с 

илюзия за пъстри дракони. 
- Хайде, стига сте приказвали! - подкани ги кагарът. - Няма ли край този път, искам 

по-скоро да се срещна с Огур! 
Намали духа си с 5 точки. Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това 

отиди на 201.  
 

208.  
Елмар се спусна по скалистия склон с изваден меч. Той достигна тичешком до първите 

постове и едва тогава орките го забелязаха. Двама от тях се опитаха да го спрат, но той ги 
порази с бързи удари. После започна да си пробива път към шатрата на вожда и след 
няколко кратки, но кървави схватки се озова пред убежището на Токту. 

- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 
нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 

Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 219. 
 

209.  
Елмар пропусна край ушите си тази закана. Нелепа му се струваше тя, защото бе 

отправена от глупав воин към могъщ магьосник. Кагарът протегна ръце напред и от тях 
изскочиха мълнии. 

Но Токту имаше изненада. Боздуганът му срещна мълниите и с грохот ги разпръсна 
във въздуха. Младежът онемя. 

- Ха-ха! Уплаши ли се, нещастнико? - прогърмя гласът на Токту. - Нима мислиш, че 
само ти притежаваш магии? Време е да срещнеш истински противник! 

Ала кагарът не се уплаши и от тази закана, защото бе забелязал, че боздуганът на 
Токту, макар наистина да притежаваше чудни свойства, с мъка се справи с мълниите. 
Затова Елмар запрати по врага още един магически удар и този път оръжието се пръсна на 
хиляди парченца. 

- Приготви се да умреш, горделивецо! - извика кагарът. 
Нови мълнии полетяха към врага и оркът пламна като 
факла. Коленете му се подкосиха и мъртвото тяло рухна на земята. С Токту беше 

свършено. 
Намали духа си с 9 точки. След това отиди на 206. 



 
210.  

Но и Елмар не губеше времето си. Пред очите на орките той изчезна. Първите редици 
спряха на място, невярващи на очите си. 

Могъщата магия пренесе Елмар до високата скала, където го чакаха двамата мъдреци. 
- Обърнете се и ме вижте, защото аз ви нося смърт! - извика кагарът, застанал на 

ръба на скалата. 
Орките объркано се спогледаха, после някои от тях забелязаха човека и започнаха да 

го сочат с пръст. Скоро цялото войнство започна бавно да се приближава към скалата. 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 221. 
 

211.  
- Нали затова съм тук, за да помогна на всеки, който иска мир! - отвърна Елмар. - Ще 

направя всичко, което е по силите ми, за да спра Токту и армията му. 
- О, ти можеш да го направиш без никакво усилие - увери го Огур. - Ти си велик 

воин и магьосник, можеш да заличиш цялата армия на Токту от лицето на земята. 
- Не преувеличавай! - прекъсна го кагарът. - Мога ли да разчитам на думата ти, че 

Орг не таи вражески чувства към хората? 
- Орг завинаги ще бъде твой приятел и приятел на всички хора, ако сега му 

помогнеш - обеща оркът. 
Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 220. 
 

212.  
Използвайки могъща магия, Елмар се озова за миг пред шатрата на Токту. Орките 

нададоха викове на изненада, когато видяха как изведнъж пред тях се появява човек. 
- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 

нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 219. 

 
213.  

Елмар пропусна край ушите си тази закана. Нелепа му се струваше тя, защото бе 
отправена от глупав воин към могъщ магьосник. Кагарът протегна ръце напред и от тях 
изскочиха неудържими огньове. 

Но Токту имаше изненада. Боздуганът му срещна пламъците и с един замах ги помете, 
разпръсвайки ги във въздуха. Младежът онемя. 

- Ха-ха! Уплаши ли се, нещастнико? - прогърмя гласът на Токту. - Нима мислиш, че 
само ти притежаваш магии? Време е да срещнеш истински противник! 

Ала кагарът не се уплаши и от тази закана, защото бе забелязал, че оръжието на Токту, 
макар наистина да притежаваше чудни свойства, с мъка се справи с огнената стихия. 
Затова Елмар запрати по врага още един магически удар и този път оркът пламна като 



факла. Коленете му се подкосиха и мъртвото тяло рухна на земята. С Токту беше 
свършено. 

Намали духа си с 10 точки. След това отиди на 206. 
 
 

214.  
Пред очите на приближаващите орки тялото на Елмар се смали и изчезна, а на негово 

място се появи малка змия, която се шмугна в тревата. 
- Бързо, открийте я! - нареди един от по-опитните воини, който пръв се окопити от 

изненадата. - Убийте гадинката и с този проклет магьосник ще бъде свършено! 
Ала макар че на два пъти оркски нозе настъпваха змията, те не успяха да й попречат да 

пропълзи до високата скала, където двамата мъдреци изчакваха със свити сърца 
завръщането на Елмар. Там действието на магията изчезна. 

- Обърнете се и ме вижте, защото аз ви нося смърт! - извика кагарът, застанал на 
ръба на скалата. 

Орките объркано се спогледаха, после някои от тях забелязаха човека и започнаха да 
го сочат с пръст. Скоро цялото войнство започна бавно да се приближава към скалата. 

Намали духа си с 5 точки. Намали енергията си с 2 точки. След това отиди на 221. 
 

215.  
- Змия! - изкрещя един от орките и замери влечугото с боздугана си. Оръжието леко 

перна змията, но тя успя да се шмугне между шатрите и изчезна от погледа на воина. 
Поучена от този урок, змията се добра много предпазливо до шатрата на вожда Токту 

и изпълзя на открито. 
- Ето я! - кресна един от воините. - Змията! 
Точно тогава магията престана да действа и пред орките се изправи човек. 
- Спасителя! - разнесе се шепот сред онези от воините, които бяха участвали в 

нашествието към човешките кралства и бягството след това. - Загубени сме! 
Намали духа си с 5 точки. Намали енергията си с 1 точка. След това отиди на 219. 
 

216.  
Изминаха два месеца от пристигането на Елмар в Кагар-дом. Всички свикнаха с 

присъствието на младежа в столицата на кралството, с неговата помощ, когато изпаднеха 
в затруднение, затова не можеха или не искаха да повярват, че той отново ще ги напусне. 

Ала настъпи денят за раздяла и вече никой не можеше да спре Спасителя да поеме по 
своя труден път. Елмар се сбогува нежно с Елеа, след това хвърли прощален поглед на 
Кагар-дом от прозореца на високата кула и се разтвори във въздуха. 

Намали духа си с 12 точки (толкова ти трябват, за да направиш магията 
„пренасяне”). 



(ВНИМАНИЕ! А ко не си успял да усвоиш магията „пренасяне”, можеш да го 
направиш сега срещу 9 точки дух. Ако нямаш достатъчно точки дух, за да усвоиш и 
приложиш магията, играта завършва дотук.) 

Отиди на 176. 
 

217.  
Елмар погледна замислено своя събеседник. Огур говореше хубаво, но нима можеше 

да се вярва само на неговите обещания? А освен това му се струваше, че е настъпил 
моментът да поиска покорност от орките в замяна на помощта си. 

- Аз не съм спасител на орките - каза кагарът. - Дойдох в земите ви не за война, а за 
мир. Защо да се намесвам в спора между Токту и Орг? 

- Защото Токту е лош, а Орг е добър - отвърна развълнувано мъдрецът. 
- Аз пък мисля, че Токту е силен, а Орг е слаб. Дали няма да му хрумне нещо друго, 

ако победи Токту с моя помощ и стане вожд на всички орки? Не, Огур, няма да помогна 
на твоя предводител, ако преди това той не ми обещае, че занапред орките ще се 
подчиняват на човешките крале. 

- Искаш да склоним глава пред вас, сякаш сме роби? - не повярва на ушите си Огур. - 
Не, Елмар, ние сме горд народ и няма да се подчиним на никого, дори и на теб - един 
толкова могъщ воин и магьосник. Между народите ни винаги ще цари мир, ако сега 
помогнеш на мъдреците да надделеят над воините, но не искай повече. 

Кагарът бе принуден да отстъпи. Явно беше, че искането му е прекалено тежко за 
орките и те няма да се съгласят. Затова трябваше да се задоволи само с обещанието за 
траен мир. 

Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 220. 
 

218.  
Но и Елмар не губеше времето си. Пред очите на орките той се превърна в орел и 

полетя в небето. Първите редици спряха на място, невярващи на очите си. 
Орелът кацна на високата скала, където го чакаха двамата мъдреци. Там действието на 

магията изчезна и Елмар отново се превърна в човек. 
- Молете се на своя бог, защото аз ви нося смърт! - извика кагарът към орките, 

застанал на ръба на скалата. 
Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 221. 
 

219.  
- Какво става тук? - изрева Токту, излизайки от шатрата си. 
Беше огромен и величествен воин. Боздуганът му тежеше много, но Токту го 

подхвърляше така небрежно, сякаш бе перце. Елмар прецени, че двубоят с такъв великан 
няма да е от най-лесните, ако човек трябва да разчита само на оръжията си. 



- Аз съм Елмар, Спасителя! - извика младежът. - Убих Тогру пред стените на 
Кагарион, а сега идвам за твоята глава, Токту! 

- Ти си луд! - изрева могъщият орк. - Ще те смажа с един удар на боздугана си, 
нахалнико! 

С какво ще се биеш срещу Токту? 
- с меч - отиди на 181. 
- с мълнии (9 точки дух) - отиди на 209. 
- с огнени стихии (10 точки дух) - отиди на 213. 
 

220.  
Елмар не пожела да се бави нито ден. Той не се плашеше от бързината, с която 

армията на Токту напредваше към лагера на Opг. Но спомените за Елеа и желанието час 
по-скоро отново да я зърне го караха да бърза. 

Огур и много от мъдреците поеха към лагера на Орг, а Елмар и още двама орки, които 
Огур му беше дал за водачи, поеха по следите на Токту. Тъй като групата беше малка, 
напредваха по-бързо от оркската армия и скоро я застигнаха. 

- Време е да се разделим - рече Елмар на спътниците си. 
- Останете тук и ме изчакайте. Скоро ще се върна. 
Тримата бяха застанали на върха на високо скалисто възвишение и оттам наблюдаваха 

разположилите се на лагер в долината орки-воини на Токту. Двамата мъдреци го 
погледнаха със страхопочитание, после единият се престраши да попита: 

- Прости моето неверие, Спасителю, но наистина ли можеш да се справиш с цялата 
тази войска? Долу лагеруват поне пет хиляди воини! 

- Мога да се справя и с пет пъти по-многобройна войска 
- отвърна Елмар. - Но първо ми се иска да видя този Токту и да го победя в двубой, 

както направих с предшественика му. 
Увеличи духа си с 10 точки. 
Как смяташ да се добереш до Токту, чиято шатра е в центъра на разположилата се 

на лагер войска? 
- с магия „орел” (5 точки дух) - отиди на 193. 
- с магия „дракон” (8 точки дух) - отиди на 199. 
- с магия „невидим” (8 точки дух) - отиди на 202. 
- с магия „пренасяне” (12 точки дух) - отиди на 212. 
- с магия „змия” (5 точки дух) - отиди на 215. 
Ако решиш да си проправиш път сред орките с меч (изненадата ще е на твоя 

страна), отиди на 208. 
 
 
 
 



221.  
Хиляди орки отправиха към Елмар погледи, изпълнени с омраза. Морето от воини се 

люшна напред. Веднъж сепнати и объркани от начина, по който кагарът се озова далеч от 
тях, те отново намериха сили да нападнат. Орките бавно обграждаха скалата. 

- Какво ще правим сега, Спасителю? - обади се един от мъдреците зад гърба на 
Елмар. - Ти владееш магии, с които Да се изплъзнеш на преследвачите си, но на кого ще 
оста-виш нас? 

- Кой е казал, че ще бягам от враговете си? - обърна се гневно към тях Елмар. - И кой 
е казал, че оставям придружителите си в беда? Замълчете! 

Битката щеше да бъде тежка. Елмар усещаше умората да се разлива по цялото му тяло. 
Но трябваше да събере сили за това последно изпитание! 

Ако имаш повече от 10 точки енергия, намали енергията си с 10 точки (дори да 
останеш само с 1 точка енергия, пак е почти сигурно, че тя ще ти стигне до края на 
играта) и отиди на 245. 

Ако енергията ти е по-малка от 11 точки, отиди на 225, където може би ще 
намериш начин да излезеш с чест от затруднението. 

 
222.  

Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 
смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Проблеснаха мълнии и мнозина от орките 
плам-наха, поразени от стихията. Едри капки дъжд се посипаха като из ведро. 

Елмар сътвори огромно езеро, което погълна враговете, и раздвижи силни вълни по 
повърхността му, за да затрудни онези от орките, които искаха да се спасят с плуване. 

Адът продължи дълго. Постепенно бурята утихна и езерото се разля из обширното 
поле. Водата спадна дотолкова, че в низината орките газеха само до колене в образувалите 
се мътни блата. 

Намали духа си с 22 точки. След това отиди на 246. 
 

223.  
Погледът на Елмар обходи бойното поле. Труповете на хиляди орки покриваха земята. 

Войската на мъдреците пристигаше с радостни викове. Те щяха да се заемат с 
преследването на малцината оцелели воини на Токту. 

Скоро мъдреците връхлетяха върху оттеглящите се врагове. Самият Огур побърза да 
се срещне с Елмар. 

- Благодарен съм, приятелю! - възкликна удивен той. - Бяхме толкова близо и видях 
всичко. Чудна и страховита е мощта ти, честит е всеки твой съюзник! 

- Значи орките могат да са спокойни, нали? - усмихна се уморено Елмар. - Хайде, 
върви при твоите мъдреци и ги поведи след бегълците! Виждам, че не те свърта на едно 
място. 

Огур нададе боен вик и се спусна към низината. 



Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 229. 
 

224.  
Елмар се събуди, стреснат от нечии тържествени викове. Помисли си, че Огур се е 

завърнал с част от хората си. Но когато отвори очи, видя, че е пленен от група воини от 
хората на Токту. 

Хитреците бяха четирима на брой. Бяха овързали пленника си и сега се бяха скупчили 
около имуществото му, за да си го поделят. 

Сигурно едва по-късно щяха да обсъждат какво да правят с пленника. Елмар реши да 
се възползва от тази отсрочка. 

Избери една от трите магии: 
- пренасяне (12 точки дух) - отиди на 235. 
- змия (5 точки дух) - отиди на 240. 
- орел (5 точки дух) - отиди на 254. 
 

225.  
Трябва да повишиш точките си енергия до 11. За всяка точка енергия, която не ти 

достига, намали духа си със 7 точки. 
ПРИМЕР: Имаш 8 точки енергия и 34 точки дух. Не ти достигат (11-8)=3 точки 

енергия. За всяка от тях намаляваш духа си с по 7 точки, значи общо със(7.3)=21 точки 
дух. Новите ти точки за енергия и дух са съответно 11 и 13. 

ВНИМАНИЕ! Може да възникне проблем, ако нямаш достатъчно точки дух, за да 
повишиш енергията си до 11 точки. Но тогава играта просто свършва за теб. 

Ако успееш да събереш 11 точки енергия, намали енергията си с 10 точки (да, ще ти 
остане само 1 точка енергия до края на играта, но и тя сигурно ще се окаже 
достатъчна, за да завършиш) и отиди на 245. 

 
226.  

Макар да умираше за сън, Елмар се застави да бодърства. Не искаше да бъде 
изненадан, докато спи. 

Решението му беше възнаградено, когато малко по-късно дочу шум и съзря четирима 
орки от разбитата армия на Токту. Гъст храсталак го скриваше от тях, но нямаше 
съмнение, че те щяха да го съзрат, ако беше решил да поспи. 

Само че орките определено нямаха късмет в този ден и на четиримата щеше да им 
бъде оказана високата чест да бъдат поразени лично от меча на Спасителя. 

Отиди на 230. 
 

227.  
Елмар се разсъни от вика на Огур. Оркът разговаряше с друг мъдрец и онзи явно току-

що му беше съобщил нещо неприятно. 



- Случило се е нещо лошо, така ли? - попита кагарът. - Да не би Орг да има 
неприятности? 

- Не, приятелю, новините се отнасят само до мен - отвърна горчиво оркът. - 
Пратеникът е дошъл от моето село. 

Ако решиш да попиташ какъв точно е проблемът, отиди на 256. Ако предпочетеш да 
не си пъхаш носа в чужди работи, отиди на 233. 

  
 

228.  
Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 

смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Проблеснаха мълнии и мнозина от орките 
пламнаха, поразени от стихията. 

От дланите на младежа изригнаха подивели огнени струи, които помитаха всичко по 
пътя си. Стотици орки бяха обхванати от техните пламъци и огънят порази мнозина от 
тълпата. 

Около хиляда орки потърсиха спасение в гората около възвишението. Това се оказа 
грешка, защото гневът на Елмар подпали дърветата и нито един от враговете не успя да се 
измъкне от горящата гора. 

Адът продължи дълго. Накрая оредялата оркска войска се разпръсна на отделни 
отряди, които отстъпваха хаотично. 

Намали духа си с 27 точки. След това отиди на 246. 
 

229.  
Елмар остана сам и изтощен на върха. Дори двамата му придружители се бяха подвели 

по общия ентусиазъм и преследваха враговете си. 
Ако решиш да поспиш, докато хората на Огур преследват враговете, отиди на 234. В 

противен случай остани нащрек - отиди на 226. 
 

230.  
Елмар изскочи пред четиримата с меч в ръка. Още преди да разберат какво става, 

двама от тях се строполиха мъртви. Схватката приключи бързо със смъртта и на другите 
от групичката. Елмар избърса меча си от кръвта на враговете. 

Отиди на 236. 
 

231.  
- Може би аз мога да направя нещо - каза замислено кагарът. - Но трябва да ми 

опишеш много подробно къде се намира твоето село и как да открия сина ти. Ще ми 
трябва и някакъв знак от теб, за да докажа, че съм твой пратеник. 



Макар и да не виждаше надежда, Огур изпълни молбата на Елмар. И какво беше 
учудването му, когато кагарът изчезна за дълго време и целият отряд трябваше да го чака, 
без да знае дали изобщо ще се върне. 

Но Елмар се върна с радостна вест - синът на Огур щеше да оздравее, преди баща му 
да се завърне при семейството си, а детето особено много се зарадвало на пъстрите дра- 
кони, които магьосникът му показал. 

Намали духа си с 25 точки. След това отиди на 265. 
 

232.  
Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 

смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Проблеснаха мълнии и мнозина от орките 
плам-наха, поразени от стихията. 

Елмар сътвори огромно езеро, което погълна враговете, и раздвижи силни вълни по 
повърхността му, за да затрудни онези от орките, които искаха да се спасят с плуване. 

Адът продължи дълго. Постепенно езерото се разля из обширното поле. Водата спадна 
дотолкова, че в низината разпръснатите орки газеха само до колене в образувалите се 
мътни блата. 

Намали духа си с 17 точки. След това отиди на 223. 
 

233.  
Елмар предпочете да не досажда на приятеля си с излишни въпроси. Той търпеливо 

изчака Огур да се оправи с пратеника, после малкият отряд отново потегли на път. 
Запиши кодова дума „такт”. След това отиди на 272. 
 

234.  
Умората беше по-силна от всичко останало. Елмар остави коленете си да се подгънат и 

бавно се изтегна на земята. Беше толкова уморен, че дори не се наложи да подлага нещо 
меко под главата си. 

Увеличи духа си с 5 точки. След това отиди на 224. 
 

235.  
За миг Елмар се озова пред орките. Четиримата оцъклиха очи, когато съзряха появата 

му направо от нищото. Кагарът се изсмя и грабна меча си. 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 268. 
 

236.  
Огур и войската на мъдреците се завърнаха едва рано на другата сутрин, доволни от 

победата. Елмар подкани приятеля си веднага да тръгнат на път, защото искаше час по- 
скоро да се срещне с Opг. 

 



 
 
Огур определи командир на войската, който да го замества в негово отсъствие, след 

това избра двайсетина придружители и заедно с Елмар избърза пред останалите. 
- Орг е твърде стар за битки - обясни Огур отсъствието на вожда си. - Но ще видиш, че 

умът му е млад, а сърцето - честно. 
Елмар кимна от учтивост. Не можеше да се съгласи с думите на орка, преди да е видял 

за кого се отнасят.  
Вечерта двамата се отделиха малко встрани от останалите. Огур се грижеше за огъня и 

печенето на убитата от Елмар птица. Кагарът наблюдаваше с одобрение сръчността на 
готвача. 

- Мога ли да те попитам нещо? - поде Огур. - Защо ти е мир с нас, щом притежаваш 
такава сила? Защо просто не поведеш войската си и не ни завладееш? 

- Не искам да господствам със сила, нито пък знам кое е добро за орките - отвърна 
Елмар - Но знам, че хората не искат да се страхуват от рухването на Последната твърдина 
и от ново нашествие на орките. Затова дойдох в земите ви. 



- А какво ще предложиш в замяна на мира? 
Елмар се засмя на наглостта на Огур. 
- Мога да отвърна, че в замяна ще предложа да пощадя живота ви - отвърна той. - И 

това ще се стори достатъчно на разумните от вас. Но има и още нещо, с което да ви 
накарам да кротувате. 

- И какво е то? 
Увеличи духа си с 5 точки. 
Каква облага ще предложиш на орките? 
- няма да имат нужда от толкова много войска, защото ще са спокойни за 

границата с Лименор - отиди на 241. 
- хората и орките ще могат най-сетне да търгуват - отиди на 247. 
- орките ще могат да се насладят на изкуствата на хората и може би да се 

научат на някои от тях - отиди на 255. 
 

237.  
Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 

смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Проблеснаха мълнии и мнозина от орките 
плам-наха, поразени от стихията. Едри капки дъжд се посипаха като из ведро. 

Около хиляда орки потърсиха спасение в гората около възвишението. Това се оказа 
грешка, защото мълниите на Елмар подпалиха дърветата и нито един от враговете не успя 
да се измъкне от горящата гора. 

Адът продължи дълго. Постепенно бурята утихна. От голямата оркска войска бяха 
останали разпръснати тук-там отряди. 

Намали духа си с 14 точки. След това отиди на 223. 
 

238.  
Един ден Елмар и Орг се разхождаха из уличките на новата оркска столица. 
- Не можеш ли да сътвориш нещо за спомен? - попита господарят на орките. - Някоя 

могъща магия, която да прослави столицата и да напомня на орките за твоята мощ. Това 
ще бъде добре и за теб. 

Какво ще сътвориш, за да зарадваш орките (знай, че можеш да сътвориш само едно 
чудо, колкото и точки за дух да имаш)? 

- храм на щастието (17 точки дух) - отиди на 250. 
- храм на любовта (8 точки дух) - отиди на 258. 
- храм на справедливостта (12 точки дух) - отиди на 264. 
- храм на изкуството (17 точки дух) - отиди на 271. Не бива да отбелязваш това 

чудо в таблицата „ЧУДЕСАТА НА ЕЛМАР”. 
Ако не можеш да сътвориш нито едно от тези чудеса, отиди на 278. 
 
 



239.  
- Може би аз мога да направя нещо - каза замислено кагарът. - Но трябва да ми 

опишеш много подробно къде се намира твоето село и как да открия сина ти. Ще ми 
трябва и някакъв знак от теб, за да докажа, че съм твой пратеник. 

Макар и да не виждаше надежда, Огур изпълни молбата на Елмар. И какво беше 
учудването му, когато кагарът изчезна за дълго време и целият отряд трябваше да го чака, 
без да знае дали изобщо ще се върне. 

Но Елмар се върна с радостна вест - синът на Огур щеше да оздравее, преди баща му 
да се завърне при семейството си. 

Намали духа си с 20 точки. След това отиди на 257. 
 

240.  
За миг Елмар се преобрази в змия и въжетата отпуснаха тялото му. Той пропълзя пред 

орките и отново възвърна човешкия си образ, преди някой от враговете да се окопити от 
изненадата. 

Четиримата оцъклиха очи, когато съзряха появата му. Кагарът се изсмя и грабна меча 
си.  

Намали духа си с 5 точки. След това отиди на 268. 
 

241.  
- Вашият вожд няма да има нужда от много войска, за да охранява границата с 

Лименор - отвърна Елмар. - затова ще може да накара мнозина от воините да се заемат с 
нещо по-полезно от това да тормозят стражите на Последната твърдина. 

- Но нали така и стражите на Последната твърдина ще намалеят? - хитро вметна 
Огур. - Значи облагата е обща! 

- А нима не трябва да е така в сключения мир между приятели? - върна удара Елмар 
и двамата се засмяха. 

Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 227. 
 

242.  
- Не мога да говоря от името на Аламир, краля на Лименор - отвърна Елмар. - Аз съм 

само пратеник на кагарите. 
- Ще те помоля да ни посъветваш с кого бихме могли да започнем търговия - 

продължи въпроса си Opr. - Дали да пратим корабите си към пристанищата на кагарите, 
или да предпочетем търговията по суша с Лименор? Ако ни посъветваш да търгуваме по 
море, ще трябва бързо да строим кораби. 

Какъв е твоят съвет? 
- търговия по суша - отиди на 248. 
- търговия по море - отиди на 263. 
 



 
243.  

- Наистина кралски подарък - възхити се оркът, когато разбра каква е скритата в 
храма магия. - Съжалявам, че не мога да отвърна с равностоен дар. 

- Единственият равностоен подарък на нещо, което съм дарил на орките от сърце, е 
приятелството - отвърна Елмар. 

Орг го изгледа учудено, после кимна. 
Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 267. 
 

244.  
- Може би аз мога да направя нещо, макар да нямам сили да спася сина ти от смъртта 

- каза замислено кагарът. - Но трябва да ми опишеш много подробно къде се намира 
твоето село и как да открия сина ти. Ще ми трябва и някакъв знак от теб, за да докажа, че 
съм твой пратеник. 

Макар и да не виждаше причина, Огур изпълни молбата на Елмар. И какво беше 
учудването му, когато кагарът изчезна за дълго време и целият отряд трябваше да го чака, 
без да знае дали изобщо ще се върне. 

Елмар се върна. С тъга в сърцето той потвърди, че синът на Огур ще умре твърде 
скоро. Но магьосникът успял да го избави от унинието с илюзия за пъстри дракони. 
Момчето било впечатлено и доволно от видяното. 

Намали духа си със 17 точки. След това отиди на 283. 
 

245.  
Елмар залитна, обзет от изтощение. Нима всичко щеше да свърши така, на този връх 

сред вражите земи? Не, нямаше право да се отпуска, дори само заради любовта на Елеа! 
Намираше се високо над орките. Но не прииждащата тълпа привлече вниманието му, а 

облак прах на хоризонта, който не можеше да означава нищо друго, освен приближа-ваща 
се войска. 

Това бяха мъдреците на Opг. Те нямаше да са достатъчно силни, за да се справят с 
враговете, но ако Елмар успееше да порази много от враговете с могъщи магии, 
мъдреците можеха да довършат останалото. 

Има шест възможни комбинации от магии и всяка от тях ще те поведе по различен 
път към победата в тази битка. Съобрази се с това кои магии владееш и дали имаш 
толкова точки дух, за да изпълниш избраната комбинация. 

- наводнение, буря и три пъти мълнии (22 точки дух) - отиди на 222. 
- буря, два пъти огнена стихия и три пъти мълнии (24 точки дух) - отиди на 275. 
- три пъти огнена стихия и четири пъти мълнии (27 точки дух) - отиди на 228. 
- буря и три пъти мълнии (14 точки дух) - отиди на 237. 
- наводнение и три пъти мълнии (17 точки дух) - отиди на 232. 
- наводнение и буря (13 точки дух) - отиди на 253. 



Ако нямаш достатъчно усвоени магии (или точки дух) и не можеш да изпълниш нито 
една от изброените комбинации, играта свършва за теб. 

  
246.  

Погледът на Елмар обходи бойното поле. Труповете на хиляди орки покриваха земята. 
Войската на мъдреците пристигаше с радостни викове. Те щяха да се заемат с 
преследването на малцината оцелели воини на Токту. 

Скоро мъдреците връхлетяха върху оттеглящите се врагове. Самият Огур побърза да 
се срещне с Елмар. 

- Поразен съм, приятелю! - възкликна удивен той. - Бяхме толкова близо, че се 
страхувах да не поразиш и нас с твоите страшни магии. Чудна и страховита е мощта ти, 
честит е всеки твой съюзник! 

- Значи орките могат да са спокойни, нали? - усмихна се уморено Елмар. - Хайде, 
върви при твоите мъдреци и ги поведи след бегълците! Виждам, че не те свърта на едно 
място. 

Огур нададе боен вик и се спусна към низината. 
Увеличи оценката си за преговори с 3 точки. След това отиди на 229. 
 

247.  
- Богатства! - отвърна Елмар. - Знаеш ли какво е да търгуваш с някого? 
- Знам какво е търговия, но орките никога не са умеели да търгуват с някого. Винаги 

сме вземали със сила онова, което сме искали. Няма значение дали го вземаш от друг 
народ или просто от съседа си, винаги става със сила. 

- Но не можехте да вземете от хората със сила нищо, нали? Ще ви научим да 
търгувате. Онези от вас, които ус-воят това умение, ще станат много богати. 

- Тогава ще е добре, ако започнеш още от тази вечер да ме учиш на търговия - засмя 
се Огур. - Защото от малък си мечтая да стана богат. 

Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 227. 
 

248.  
- Макар да говоря от името на кагарите - отвърна Елмар, - ще посъветвам орките да 

започнат търговия с Лиме- нор. Това кралство е по-близо до вашите земи и пътищата са ви 
отдавна известни. Последната твърдина може да се превърне в място, където да се срещат 
търговците на орките и хората. 

- Приемам съвета ти с благодарност - отвърна Opr. - В замяна ще ти разкажа за 
боговете, които толкова те интересуват. 

Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 277. 
 
 
 



249.  
Какво би предложил на орките, за да се опълчат на боговете? 
- военен съюз между хора и орки - отиди на 261. 
- изпитани търговски номера - отиди на 276. 
 

250.  
Постройката се издигна на празно място, оградено от няколко колиби. 
- Какво е това? - попита удивен Opr. 
- Храм на щастието - отвърна му Елмар. 
Намали духа си със 17 точки. След това отиди на 243. 
  

251.  
- Наистина кралски дар - възхити се оркът, разбрал каква е скритата в храма магия. - 

Когато сред орките се появят творци, те ще бъдат улеснени в тежкия си труд. Съжалявам, 
че не мога да отвърна с равностоен дар. 

- Единственият равностоен подарък на нещо, което съм дарил на орките от сърце, е 
приятелството - отвърна Елмар. 

Орг го изгледа учудено, после кимна. 
Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 267. 

  
252.  

- Не съм ничий поданик, макар моята родина да е Кагар-дом - отвърна Елмар. - 
Затова приеми, че говориш с пра-теник на всички хора, които живеят на изток от 
Последната твърдина. 

- Ще те помоля да ни посъветваш с кого бихме могли да започнем търговия - 
продължи въпроса си Opr. - Дали да пратим корабите си към пристанищата на кагарите, 
или да предпочетем търговията по суша с Лименор? Ако ни посъветваш да търгуваме по 
море, ще трябва бързо да строим кораби. 

Какъв е твоят съвет? 
- търговия по суша - отиди на 259. 
- търговия по море - отиди на 269. 
 

253.  
Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 

смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Затрещяха гръмотевици. Едри капки дъжд се 
посипаха като из ведро. 

Елмар сътвори огромно езеро, което погълна враговете, и раздвижи силни вълни по 
повърхността му, за да затрудни онези от орките, които искаха да се спасят с плуване. 



Адът продължи дълго. Постепенно бурята утихна и езерото се разля из обширното 
поле. Водата спадна дотолкова, че в низината орките газеха само до колене в образувалите 
се мътни блата. 

Намали духа си с 13 точки. След това отиди на 223. 
 

254.  
За миг кагарът се превърна в орел и въжетата отпуснаха тялото му. Но когато разпери 

криле, за да полети, те го оплетоха. Птицата нададе гневен крясък. 
Един от орките се обърна и веднага разбра какво става с пленника. Боздуганът му 

полетя във въздуха и перна вече почти измъкналия се орел по крилото. 
Елмар извика от болка, приемайки човешкия си облик. Кагарът се хвърли към вещите 

си и грабна меча. 
Намали духа си с 5 точки. Намали енергията си с 2 точки (ако ги нямаш, играта 

завършва за теб). След това отиди на 268. 
 

255.  
- Ако между хората и орките има мир, лименорците няма да се боят да идват във 

вашите земи. 
- Но защо са ни лименорци в земите ни? - учуди се Огур. - Нима някога съм казвал, 

че имаме нужда от тях? Нека те си стоят в тяхното кралство, а ние - в нашите земи. Така 
разбирам аз мира! 

- Лименорците са умели музиканти и танцьори, те рисуват красиво и могат да строят 
изящни сгради. Все още ли не разбираш? 

Огур разбра отлично какво иска да му каже Елмар. Кагарът знаеше, че изкуствата 
отдавна привличат някои от орките, но самите те нямат творчески заложби, за да създадат 
нещо свое. 

- На мен най ми харесват разказите за онези момичета с воалите, които се въртят и 
подскачат - каза замечтано оркът. 

- Ще помоля крал Аламир да изпрати най-добрите танцьорки в цял Лименор да 
погостуват на твоя вожд - засмя се Елмар. 

По устните на Огур затанцува щастлива усмивка. 
Увеличи оценката си за преговори с 3 точки. След това отиди на 227. 

 
256.  

- Нещо лошо се е случило в семейството ти? - предположи кагарът. 
- Синът ми е заболял тежко и сигурно не му остава много време да живее - отвърна 

съкрушено Огур. - Но не мога нищо да направя, селото е далече. 
Увеличи духа си с 5 точки. 
Може би ти имаш решение на въпроса?! 



- комбинация от магиите „пренасяне”, „лечител” и „пъстри дракони” (25 точки 
дух) - отиди на 231. 

- комбинация от магиите „пренасяне” и „лечител”(20 точки дух) - отиди на 239. 
- комбинация от магиите „пренасяне” и „пъстри дракони” (17 точки дух) - отиди 

на 244. 
Ако не можеш или не искаш да изпълниш нито една от трите комбинации, отиди на 

266. 
 

257.  
- Благодаря ти! - трогна се Огур. - Аз и моят род ще сме ти задължени до гроб. 

Винаги ще си добре дошъл в дома ми. Но какво говоря, та аз съм само един малък орк! 
Какво представлява гостоприемството ми за човек като теб, свикнал на кралски приеми! 
Не, с друго ще ти се отплатя... 

И докато пътуваха към Орг, Огур разказа на Елмар с какво би могъл да зарадва вожда 
на орките, когато двамата се срещнат. 

От Огур научаваш, че един храм на справедливостта направо ще възхити Opr. 
Отиди на 272. 
 

258.  
Постройката се издигна на празно място, оградено от няколко колиби. 
- Какво е това? - попита удивен Opr. 
- Храм на любовта - отвърна му Елмар. 
Намали духа си с 8 точки. След това отиди на 243. 
 

259.  
- Понеже говоря от името на кагарите - отвърна Елмар, - ще посъветвам орките да 

започнат търговия с Лименор. Това кралство е по-близо до вашите земи и пътищата са ви 
отдавна известни. Последната твърдина може да се превърне в място, където да се срещат 
търговците на орките и хората. 

- Приемам съвета ти с благодарност - отвърна Opr. - В замяна ще ти разкажа за 
боговете, които толкова те интересуват. 

Увеличи оценката си за преговори с 3 точки. След това отиди на 277. 
 

260.  
- Кажи, може ли търговията да ни помогне срещу боговете или ще ни предложиш 

нещо друго? - попита Opr. 
Ако имаш кодова дума „дим”, отиди на 270. В противен случай отиди на 249. 
 
 
 



261.  
- Не искам да заблуждавам вожда на орките - отвърна Елмар. - Търговията е добра, 

когато се прави между приятели. Но боговете не са ваши приятели, те гледат на вас като 
на слуги. Вярно ли е това или може би не съм разбрал добре думите ти? 

- Разбрал си ме правилно. 
- Тогава забравете за търговия с боговете. Но орките и хората могат да сключат 

съюз. Хората ще обещаят да се притекат на помощ, ако някога боговете заплашат земите 
на орките. От своя страна, орките трябва да обещаят да изтеглят всички свои войски далеч 
от Последната твърдина. Съгласен ли си? 

- Свещен е днешният ден, защото всичко, което се случва в него, носи много радост 
на орките! - възкликна Opг. 

 -   Нека между хората и орките цари съюз и да бъде така, както каза ти! 
Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 289. 
 

262.  
- В знак на нашето приятелство, а и за да се отблагодаря поне малко за всички 

добрини, които си сторил на моя народ - каза Орг, - ще ти направя подарък. Ние отдавна 
познаваме тайната за приготовление на питие, което наричаме „щастливо биле”. Ще 
споделим тази тайна с хората. 

Както Елмар по-късно разбра, „щастливото биле” имаше малко резлив, но все пак 
доста приятен вкус. От една- две чаши на човек наистина му ставаше толкова радостно на 
душата, че едва ли нещо можеше да го натъжи. Но действието на питието продължаваше 
само няколко часа, а ако човек прекалеше с пиенето, после дълго се чувстваше зле. 

Увеличи щастието си с 3 точки. След това отиди на 285. 
 

263.  
- Мога да говоря от името на кагарите - отвърна Елмар. - Затова ще посъветвам 

орките да започнат търговия с Кагария по море. Това кралство е по-далеч до вашите земи 
и морските пътища са по-опасни, но когато корабите на орките пристигнат в западните 
пристанища, там вече ще ги очакват стоките на кагарските търговци. Аз лично ще се 
погрижа за това. 

- Приемам съвета ти с благодарност - отвърна Opг. - В замяна ще ти разкажа за 
боговете, които толкова те инте-ресуват. 

Увеличи оценката си за преговори с 3 точки. След това отиди на 277. 
 

264.  
Постройката се издигна на празно място, оградено от няколко колиби. 
- Какво е това? - попита удивен Opr. 
- Храм на справедливостта - отвърна му Елмар. 
Намали духа си с 12 точки. След това отиди на 282. 



 
265.  

- Благодаря ти! - трогна се Огур. - Аз и моят род ще сме ти задължени до гроб. 
Винаги ще си добре дошъл в дома ми. Но какво говоря, та аз съм само един малък орк! 
Какво представлява гостоприемството ми за човек като теб, свикнал на кралски приеми! 
Не, с друго ще ти се отплатя... 

И докато пътуваха към Орг, Огур разказа на Елмар с какво би могъл да зарадва вожда 
на орките, когато двамата се срещнат. 

От Огур научаваш, че един храм на справедливостта направо ще възхити Орг. Освен 
това запиши кодовата дума „дим”. 

Отиди на 272. 
 

266.  
Елмар нямаше какво друго да направи, освен да сподели мъката на орка. Той 

търпеливо изчака Огур да се оправи с пратеника, после малкият отряд отново потегли на 
път. 

Отиди на 272. 
 

267.  
Най-сетне настъпи дългоочакваният ден - започнаха преговорите между Елмар и Opг. 

Вождът на орките се интересуваше от възможността за търговия между хората и неговия 
народ, затова двамата обсъдиха първо този въпрос. 

Елмар обеща на орките, че хората ще бъдат честни в търговията и няма да се опитват 
да мамят неопитните си партньори. 

- Това е хубаво - рече Орг, - но преди да продължим, искам да знам с кого 
разговарям. От името на всички хора ли говориш или си при нас като пратеник на 
кагарите? 

Какво ще отговориш? 
- пратеник на кагарите - отиди на 242. 
- говориш от името на всички хора - отиди на 252. 
 

268.  
Четиримата бяха обречени и по погледите им Елмар разбра, че знаят много добре 

каква съдба ги очаква. Един от орките се хвърли в краката на младежа с отчаян писък. 
Мечът на Елмар го посече.  

Схватката завърши бързо със смъртта и на останалите трима. Елмар избърса меча си от 
кръвта на враговете. След случката вече нямаше желание да спи. 

Увеличи духа си с 5 точки. След това отиди на 236. 
 
 



269.  
- Аз говоря от името на всички хора - отвърна Елмар - и ще посъветвам орките да 

започнат търговия с Кагария по море. Това кралство е по-далеч до вашите земи и 
морските пътища са по-опасни, но когато корабите на орките пристигнат в западните 
пристанища, там вече ще ги очакват стоките на кагарските търговци. Аз лично ще се 
погрижа за това. 

- Приемам съвета ти с благодарност - отвърна Opг. - В замяна ще ти разкажа за 
боговете, които толкова те интересуват. 

-   Мислиш ли, че Орг не забелязва как дърпаш чергата към своята родина, когато 
далеч по-лесна е търговията с Лименор? 

Увеличи оценката си за преговори с 1 точка. След това отиди на 277 
   

270.  
- Не искам да заблуждавам вожда на орките - отвърна Елмар. - Търговията е добра, 

когато се прави между приятели. Но боговете не са ваши приятели, те гледат на вас като 
на слуги. Вярно ли е това или може би не съм разбрал добре думите ти? 

- Разбрал си ме правилно. 
- Тогава забравете за търговия с боговете. Но орките и хората могат да сключат 

съюз. Хората ще обещаят да се притекат на помощ, ако някога боговете заплашат земите 
на орките. От своя страна, орките трябва да обещаят да изтеглят всички свои войски далеч 
от Последната твърдина. Съгласен ли си? 

- Свещен е днешният ден, защото всичко, което се случва в него, носи много радост 
на орките! - възкликна Opr. - Нека между хората и орките цари съюз и да бъде така, както 
каза ти! 

Увеличи оценката си за преговори с 2 точки. След това отиди на 289.  
 

271.  
Постройката се издигна на празно място, оградено от няколко колиби. 
- Какво е това? - попита удивен Opr. 
- Храм на изкуството - отвърна му Елмар. 
Намали духа си със 17 точки. След това отиди на 251. 
 

272.  
Елмар и Орг се срещнаха в селото на вожда. Там живееха няколко хиляди мъдреци със 

семействата си. Орг смяташе да направи от селото си столица веднага щом утвърди 
властта си над всички оркски племена. 

Кагарът реши да не избързва с преговорите и прие гостоприемството на орките. 
Докато Орг командваше войските си и налагаше своето господство над сънародниците си, 
Елмар се отдаде на почивка. 

Увеличи духа си с 20 точки! След това отиди на 238. 



 
273.  

- В знак на нашето приятелство, а и за да се отблагодаря поне малко за всички 
добрини, които си сторил за моя народ - каза Орг, - ще ти направя подарък. Ние отдавна 
по-знаваме тайната за приготовление на питие, което наричаме „щастливо биле”. Ще 
споделим тази тайна с хората. 

Както Елмар по-късно разбра, „щастливото биле” имаше малко резлив, но все пак 
доста приятен вкус. 

Увеличи щастието си с 1 точка. След това отиди на 285. 
 

274.  
Елмар се озова в Таерима, на върха на една висока кула. Пред него стоеше висок мъж с 

лице, което напомняше на младежа за човек, когото бе познавал. Но Елмар не можеше да 
се сети на кого му прилича непознатият. 

- Този път най-сетне водят благородник! - възкликна мъжът, обръщайки се към 
Елмар. - О, не! Той е магьосник, усещам силата му! Кой си ти, пленнико на орките, и как 
си попаднал в ръцете на тези жалки същества? 

Мъжът говореше на „новия” език, както всички хора на изток от Последната твърдина. 
Но това не беше родният му език, кагарът усети тази подробност. 

- Казвам се Елмар и идвам от славното кралство Кагар-дом - отвърна той. 
- Има само едно славно кралство, глупако - сряза го мъжът. - И то се нарича 

Аргония! 
Едва тогава Елмар се досети на кого прилича събеседникът му - на Аргон. Изглежда, 

Огре беше прав, когато край развалините наПаларион беше намекнал, че едва ли всички 
аргони са мъртви. 

- Твоето кралство ще загине - процеди злобно аргонът. - Тук, в Таерима, скоро ще 
бъдем достатъчно силни, за да престанем да глезим орките. Първо ще подчиним тях, а 
после и вас, хората. Не мисли, че Кагар-дом ще се спаси, защото е далече от нас. Ръката ни 
е дълга! 

Елмар усети злото в мъжа срещу себе си. Тези хора наистина бяха аргони, но не 
приличаха по нищо на магьосника Аргон. Сигурно бяха запазили много от знанията на 
своя народ и затова бяха могъщи, но наред с това притежаваха и пороците на народа си - 
жажда за власт и богатства. Някой трябваше да ги смачка, преди да са станали толкова 
силни, колкото се виждаха в мечтите си. 

- Не искам да говоря повече с теб - прозя се мъжът. - Ще те пратя да поработиш 
няколко дни в каменоломната. После ще видя дали не мога да измисля нещо по-интересно 
за теб. 

Но Елмар нямаше никакво намерение да гние в камено-ломната. 
Ако можеш да използваш магията „пренасяне” (трябва да имаш поне 12 точки дух), 

отиди на 279. В противен случай отиди на 288. 



 



275.  
Елмар събра сили за последното изпитание в този тежък ден. Изведнъж небето се 

смрачи и тъмни облаци закриха враговете. Проблеснаха мълнии и мнозина от орките 
пламнаха, поразени от стихията. 

От дланите на младежа изригнаха подивели огнени струи, които помитаха всичко по 
пътя си. Стотици орки бяха обхванати от техните пламъци и в тълпата огънят порази 
мнозина.   

Около хиляда орки потърсиха спасение в гората около възвишението. Това се оказа 
грешка, защото гневът на Елмар подпали дърветата и нито един от враговете не успя да се 
измъкне от горящата гора. 

Адът продължи дълго. Бурята и огънят съкрушиха враговете. Накрая оредялата оркска 
войска се разпръсна на отделни отряди, които отстъпваха хаотично. 

Намали духа си с 24 точки. След това отиди на 246. 
 

276.  
- Търговията е сила, която ще ви помогне - каза Елмар. 
- Но дали няма друга, по-добра сила? - настоя Opг. - Доколкото разбрах от думите 

ти, търговия не се прави между господари и слуги. А боговете гледат на нас като на слуги. 
- Тогава забравете за търговия с боговете. Орките и хората могат да сключат съюз. 

Хората ще обещаят да се притекат на помощ, ако някога боговете заплашат земите на 
орките. От своя страна, орките трябва да обещаят да изтеглят всички свои войски далеч от 
Последната твърдина. Съгласен ли си? 

- Свещен е днешният ден, защото всичко, което се случва в него, носи много радост 
на орките! - възкликна Opr. - Нека между хората и орките цари съюз и да бъде така, както 
каза ти! 

Запиши кодова дума „браво”. След това отиди на 289. 
 

277.  
- Досега отбягвах да ти разказвам за боговете, защото не бях уверен в искрените ти 

намерения да сключим мир. Знам, че след разгрома на Тогру при Кагарион хората могат 
да ни пометат, ако решат да навлязат с могъща армия в земите ни. А щом ти застанеш на 
тяхна страна, победата им ще бъде повече от сигурна. Затова пазех в тайна нашата 
последна надежда - боговете. Но сега знам, че ти наистина искаш мир. Ще ни разкриеш 
тайната на търговията, а в замяна ние ще те отведем при боговете. 

- Защо ги наричате богове? - попита Елмар. - Нима владеят нещо повече от онова, 
което сте виждали да правя аз? 

- Не се обиждай, но твоята мощ не може да се сравнява с тяхната - отвърна Opr. - 
Разказвали са ми за Кагарион, твоя град. От пратеник на боговете съм чувал за Таерима, 
града на боговете. Таерима превъзхожда Кагарион във всичко. Но няма защо да говоря, 



когато скоро ти сам ще отидеш да видиш с очите си чудесата, на които са способни 
боговете. 

Елмар разбираше, че орките са склонни да дават гръмки имена. Например тяхното 
деление на „мъдреци” и „воини”. Ясно беше, че не всички „воини” са наистина умели 
бойци, те просто бяха едри. Наблюденията на младежа показваха, че и сред „мъдреците” 
има такива, които по ум отстъпват дори на някои животни. Боговете сигурно бяха могъщо 
племе, с което кагарът трябваше час по-скоро да се срещне. 

- Може би търговията ще ни помогне срещу боговете - продължи Opг. - Защото 
напоследък те станаха много алчни. Искат от нас много роби и храна, а дават все по-малко 
оръжие. Доколкото разбрах от думите ти, именно търговията може да ни помогне да се 
договорим с боговете така, че и ние да сме доволни от размените. А и сега, след като 
Токту е разбит и орките имат върховен вожд, няма да има повече роби. Преди, по времето 
на Тогру, воините даваха мъдреци на боговете, когато те искаха роби. Понякога даваха и 
хора, но воините на Тогру рядко успяваха да заловят живи лименорци, а и набезите към 
бреговете на Кагария обикновено бяха неуспешни. 

От думите на вожда Елмар разбра, че орките не обичат много боговете, макар да им се 
подчиняват. 

Отиди на 260. 
 

278.  
- Може би следващия път, когато дойда при вожда на орките, ще измисля нещо 

подходящо - отвърна вежливо Елмар. Струваше му се, че е твърде рано за големи 
подаръци. Преговорите още не бяха започнали. 

Орг не остана много доволен от отговора, но трябваше да се задоволи с него. 
Отиди на 267. 
 

279.  
- Още сега ще измисля нещо по-интересно от каменоломната - дръзко се изсмя 

кагарът. - Довиждане, жалка издънко на някога славния народ на аргоните! Пак ще се 
срещнем с теб, само че този път няма да съм сам! 

И преди мъжът да успее да направи каквото и да е, Елмар изчезна. 
Намали духа си с 12 точки. 
Къде искаш да се пренесеш? 
- в Кагарион - отиди на 284. 
-    в Лименон - отиди на 291. 

 
280.  

- В знак на нашето приятелство, а и за да се отблагодаря поне малко за всички 
добрини, които си сторил на моя народ - каза Орг, - ще ти предложа да опиташ питие, 
което наричаме „щастливо биле”. 



„Щастливото биле” имаше малко резлив, но все пак доста приятен вкус. Не приличаше 
на вино, нито на вода, изобщо на нищо, което той беше опитвал дотогава. 

Запиши кодова дума „тост”. След това отиди на 285. 
 

281.  
Ако имаш повече от 16 точки щастие, отиди на 290. В противен случай отиди на 286. 

 
282.  

- Наистина кралски дар - възхити се оркът, когато разбра каква е скритата в храма 
магия. - Съжалявам, че не мога да отвърна с равностоен подарък. 

- Единственият равностоен подарък на нещо, което съм дарил на орките от сърце, е 
приятелството - отвърна Елмар. 

Орг го изгледа учудено, после кимна. 
Увеличи оценката си за преговори с 4 точки. След това отиди на 267. 
 

283.  
- Благодаря ти! - трогна се Огур. - Ще съм ти благодарен завинаги. Но само 

благодарност не е достатъчна за това, което направи за сина ми, трябва да ти се отплатя с 
нещо повече... 

И докато пътуваха към лагера на Орг, Огур разказа на Елмар с какво би могъл да 
зарадва вожда на орките, когато двамата се срещнат. 

Запиши кодовата дума „дим”. 
Отиди на 272. 
 

284.  
Слабо решение! Вярно е, че сигурно си се затъжил за Елеа. Но ситуацията е доста 

опасна. Аргоните вече знаят за теб, сигурно ще се досетят кой те е учил на такива магии. 
Трябва колкото се може по-скоро да поведеш войска към Таерима, а за целта е важно да 
предупредиш Аламир да започне приготовленията. 

Отиди на 287. 
 

285.  
Веднага щом преговорите приключиха, Елмар потегли към мястото за среща с 

боговете. Придружаваха го Огур и още десетима мъдреци. Когато приближиха целта, 
орките завързаха ръцете на младежа и започнаха да се отнасят с него като с пленник. 

- Така е, защото боговете сигурно ще ни наблюдават тайно, докато приближаваме 
към тях - обясни Огур и Елмар се съгласи с него. 

Десетината орки, предвождани от Огур, излязоха на поляната. Те избутаха пленника 
напред и зачакаха. Почти вед-нага се изви вихрушка и когато тя утихна, на земята, където 



по-рано стоеше Елмар, орките намериха красиво изработен меч. Огур го вдигна и каза с 
насмешка: 

- Ето колко плащат за магьосник тези измамници. Ала се надявам скоро да открият, 
че е трябвало да ни платят многократно повече, за да не им го предаваме. 

Отиди на 274. 
 

286.  
Уви, твърде слаба е била играта ти, макар и да си се добрал дотук. Толкова слаба е 

била, че не мога да си представя с какво право ще стигнеш до ЕПИЛОГА! 
Ами да, сетих се! Просто няма да стигнеш! Хайде, опитай още веднъж и ако този 

път изкараш нужните точки щастие, ще можеш да кажеш, че си изиграл тази книга.  
 

287.  
Аламир внимателно изслуша разказа на приятеля си и по челото му се появиха 

тревожни бръчки. 
- Нима ще трябва отново да влизаш в бой с непознат враг? Как ми се иска да мога да 

ти помогна с нещо? 
- Но нали вече ти обясних, че ти трябва да поведеш войската - възрази Елмар. 
- Не ме залъгвай! Войската е само малка част от силата, която трябва да имаш, за да 

победиш аргоните. 
- Така е - призна кагарът. - Ала без войска няма да се справя. 
- Не се тревожи. Когато се върнеш от Кагарион, тук вече всичко ще е готово за дълъг 

поход. 
Двамата приятели се разделиха и Елмар пое към Кагарион. Трябваше да види Елеа, 

преди да се отправи отново на бой със злото. 
Отиди на 281. 
 

288.  
Уви, твоето приключение завършва в каменоломната на аргоните! Не мога да 

повярвам, че си се оставил толкова да закъсаш с точките дух, но какво да се прави! 
Трябва да започнеш всичко отначало. 

 
289.  

Елмар срещна доволната усмивка на Огур, който беше издигнат от Орг на поста пръв 
съветник на вожда. Останалите орки също бяха щастливи - не всеки ден намираха толкова 
могъщ съюзник. 

Виж оценката си за преговори. 
- по-голяма от 18 - отиди на 262. 
- между 15 и 18 - отиди на 273. 
- по-малка от 15 - отиди на 280. 



290.  
Кагарите посрещнаха възторжено Елмар. Отдавна нямаха вест от него и сърцата им 

бяха свити, а мъката им се подсилваше и от сълзите на тяхната прекрасна кралица, която 
от ден на ден вехнеше без любимия си.  

Ала когато Елмар пристигна и донесе тревожните новини, гордите мъже нито за миг 
не се поколебаха да влязат в съюза срещу аргоните. Пет хиляди кагари потеглиха към 
Лименон, където трябваше да се присъединят към войската на Аламир. Там всички заедно 
щяха да чакат вести от Елмар. 

Младежът остана в Кагарион. Искаше да бъде с Елеа колкото се може по-дълго. Не 
беше изпитал страх, когато му предстоеше да навлезе в земите на орките, отдавна 
познаваше тези врагове. Но аргоните му вдъхваха ужас. Те бяха могъщи и зли. Битката с 
тях можеше да се окаже трудна. 

Елмар не се страхуваше от загуба. Той знаеше, че е невъзможно да бъде победен. 
Притесняваше го друго - можеше да се наложи да пожертва живота си за победата. 

Отиди на ЕПИЛОГ! 
 

291.  
Отлично решение! Аламир трябва да бъде предупреден за опасността от аргоните и да 

започне да събира войска. Всичко друго може да почака. 
Толкова съм щастлив от решението ти, че ти давам малък подарък - увеличи щастието 

си с 1 точка. 
Отиди на 287. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЕПИЛОГ 

 
Елмар и Елеа бяха щастливи за цял месец. Толкова трая почивката на младежа. След 

това той отново напусна Кагарион, за да се изправи срещу злото. А младата кралица често 
заставаше на върха на високата кула и се взираше на запад, където нейният любим водеше 
битка на живот и смърт. 

В Лименон крал Аламир събра двадесет хиляди обучени бойци. Дълго време 
страшната армия чака вест от Елмар. Най-сетне тя пристигна по странен пратеник - 
същество, каквото хората още не бяха виждали. Ала когато си каза името - Огур, Аламир 
го прие с почести, достойни за принц. 

Огур беше и водачът, изпратен от Елмар, за да доведе войската на Аламир под 
непристъпните стени на Таерима. 

Много орки - воини и мъдреци, се присъединиха към армията и скрепиха съюза между 
народите. През много премеждия минаха те, за да се притекат на помощ на Спасителя и 
заедно да унищожат още едно гнездо на злите сили. Но това е дълга история... 

КРАЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
ОЩЕ НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА 

 
Когато реша да работя здраво, обикновено се затварям вкъщи и почти не излизам, 

докато не свърша. В такива моменти откривам колко много неща могат да отвлекат 
вниманието на човек дори само като си седи в стаята. Най-опасни са книгите и 
компютърните игри. Веднага след тях идват приятелите, които се отбиват да видят какво 
правиш. От време на време се появяват и проблеми с музиката. 

Странно нещо са музикалните вкусове. Мислех си, че тази трилогия ще мине под знака 
на Моцарт и дори си приготвих няколко часа негова музика, за да не губя време да я 
търся, когато започна работа. А после изведнъж класиката ми писна и на сцената се 
появи... Джо Кокър с убийствените си блусове. 

Непрекъснато ме обвиняват, че натрапвам музикалните си пристрастия, но така и не 
мога да разбера защо да не го правя. Още повече за Джо Кокър! Поне за него никой не 
може да ме обвини, че сменям музикалния си вкус, за да се харесам на читателите. 

И така, да живее Джо Кокър! Без неговите балади нямаше да свърша книгата дълго 
време и сигурно тя щеше да се появи на пазара едва в началото на 1998-а година. А 
парчето „Summer in the city” е моят хит на лятото (надявам се обаче да не прекарам цялото 
си лято в града, макар да съм затрупан с работа)! 

Спомням си, че преди десетина години - тогава бях на вълна „само и единствено хеви-
метъл” - гледах един концерт на Джо Кокър. Беше направо трагичен, според тогавашните 
ми вкусове. Направо нищо общо с музиката. А ето как се обърнаха нещата след време. 

Невероятно, но факт - през цялото време, докато писах „Тайната на орките”, нито 
веднъж не си пуснах компютърна игра. Все още размишлявам върху случилото си. Може 
би това означава, че постепенно се освобождавам от тази моя мания. 

Уви, усилената работа ме принуди да се върна към една друга позабравена мания - 
кока-кола и кафе в промишлени количества. Ако някой не озапти цените, скоро ще трябва 
да си давам целия хонорар само за стимуланти. Между другото започвам да се чудя дали е 
правилно една книга-игра да струва по-малко от бутилка кока-кола от литър и половина. 
Както и да се замисли човек, винаги излиза, че нещо тотално е сбъркано в държавата ни. 

Винаги в началото на писането си казвам, че няма да пипна художествена литература, 
докато не си свърша работата. И винаги нарушавам обещанието си! Този път повод ми 
даде Стивън Кинг с първите четири части на „Зеленият път”. И след като веднъж бях 
започнал, прочетох за втори път „Добре охранявани мъже” на Робер Мерл. И двете 
истории са страхотни! 

Бях се зарекъл да си купя „Зеленият път” наведнъж, а не да събирам шестте части една 
след друга. Но като минах по сергиите, видях, че първата част е на свършване и си я 
купих. 

Същия ден реших малко да почина следобед. Книжката ми се стори тънка, щях бързо 
да я свърша. Ей така човек си навлича белята. Към четири часа тъкмо дочитах първата 



част на „Зеленият път” и веднага изпратих брат ми да купи и другите три. Четвъртата я 
свърших след полунощ. И най-лошото беше, че дълго след това си мислих за развитието 
на тази история, което пък ми пречеше да мисля за проблемите на Елмар и приятелите му. 
Хубаво е, че Стивън Кинг не е издавал други романи с продължения. А иначе от „тухлите” 
му нямам страх - само като ги погледна и ми става безпощадно ясно, че трябва да ги чета, 
когато не съм притиснат от крайни срокове. 

Вече осветлих всички по-важни моменти около написването на тази книга и смятам, че 
е крайно време да спра. Усещам, че тези заключителни думи се превръщат в нещо като 
„Книга за написването на книгата...” Надявам се, че си останал доволен. 

ДО НОВИ СРЕЩИ! 
Майкъл МАЙНДКРАЙМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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. 
„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“ - февруари 1996 година. 

„ЗАПЛАХАТА (БИТКАТА ЗА ШАНГРИ)” - февруари 1996 година. 
„ФУТБОЛЪТ - ТАКТИЧЕСКА ИГРА” - май 1996 година. 

„ОТМЪСТИТЕЛЯТ НА ШАНГРИ” - юли 1996 година. 
„ГНЕВЪТ НА ВИКИНГИТЕ” - април 1997 година. 

„СЪКРОВИЩЕТО НА ДРАКОНА” - юни 1997 година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 




