
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
ИЗЛЕЗЛИ ОТ ПЕЧАТ: 

 
СЪКРОВИЩЕТО НА ДРАКОНА 

ТАЙНАТА НА ОРКИТЕ 
КРАЯТ НА ЗЛОТО 

ОСТРОВЪТ НА ДИНОЗАВРИТЕ 
ЧЕРНАТА МАСКА 

 
ОЧАКВАЙТЕ: КЛОПКА ЗА ПОБЕДИТЕЛИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На чаровните момичета от „ММ” — Ели, Мария, Нели и останалите, чиито имена 

не знам, както и на целия екип на тази музикална телевизия, за приятните часове с 
техните нощни блокове.  

 
Специална благодарност на Ралица, която се опита да помогне на Ливърпул за 

тяхната първа победа през сезона и беше само на шест минути от успеха. 
 
На Пламен,който ме запали по темата за маскирания герой и след това беше 

достатъчно щедър да ми позволи да направя една книга-игра, съвсем различна от 
първоначалната идея. 

 
На Стефан, който запали баща си да ме запали. На командира на танка, когото все 

още не познавам, но на когото държа отрано да се подмажа, за да не стане после късно. 
 
Както и на онези от вас, които мечтаят (или са мечтали), като пораснат, да 

станат Супермен, Батман или Човекът-паяк, защото те не работят! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА 
 

В ръцете си държиш една книга-игра, която може да преобърне представите ти за 
възможностите на този жанр! Не говоря празни приказки! Отдавна работя върху идеята за 
литературен вариант на стратегическа компютърна игра и мисля, че най-сетне постигнах 
нещо наистина добро! 

Тази книга може да се играе на различни нива на трудност, което позволява и на по-
неопитни в игрите читатели да изпитат удоволствие от четенето й. От друга страна, 
сложността на трудното ниво ще задоволи и най-капризните играчи. 

За любителите на дългите литературни епизоди може би ще бъде разочарование да 
открият, че поне половината от епизодите в тази книга се състоят само от указания. Тяхна 
утеха ще бъдат другата половина от епизодите, в която играчите могат да открият 
изобилие от логически избори. 

Големият дневник може би стряска на пръв поглед, но всъщност с него се работи 
много лесно. Многобройните таблици осигуряват изобилие от варианти, така че дори 
постигнал веднъж успех, читателят може със същия интерес да изиграе книгата още 
няколко пъти, като при всяка игра ще се сблъсква с различни проблеми! 

Иска ми се да можех да кажа нещо за бъдещите си проекти, но при този луд ритъм, с 
който пиша, мисля само с една книга напред и в момента това е „Клопка за победители”. 
Става дума за фантастика, но по брой на логически избори и изобилие на варианти тя не 
отстъпва на „Черната маска”. 

А сега те оставям да се потопиш в стратегическата главоблъсканица, която дълго 
време се старах да сътворя специално за теб. Мога само да ти пожелая 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ! 
Майкъл МАЙНДКРАЙМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЪВЕДЕНИЕ 
Лорд Галахър изсумтя нервно и разкърши рамене. Всяка от неговите седемдесет и 

шест години искаше почивка и той трябваше с нежелание да признае, че от предишната 
му енергичност няма и помен. Размекваше се, това не подлежеше на съмнение. Въпросът 
бе кога тази слабост ще стане толкова очевидна, че някой от неговите подчинени ще се 
осмели да го отстрани от трона. Единствено този страх караше Лорд Галахър да не дава 
воля на капризите на възрастта си. 

- Ако Гадняра и Кучето не се появят до няколко минути, предлагам да започнем 
съвещанието си без тях - каза той на висок глас, привличайки погледите на присъстващите 
в огромната зала. 

В помещението се бяха събрали петнайсетина души, представляващи всички по-силни 
престъпни кланове в Яфисо през 2072 година. Повечето от тях признаваха могъществото 
на Лорда и затова нему бе отредена ролята на ръководител на съвета. Единствено 
Хищната Сю и Колекционера се чувстваха равностойни и равнопоставени в негово 
присъствие. 

- Предлагам да започнем веднага - рече Сю, разтърсвайки дългата си буйна коса. - 
Глупаво е да разчитаме на помощ от Гадняра, когато трябва да се измисли нещо. Всички 
знаем, че мозъкът му е като на калинка! Колкото до Кучето, все още продължавам да се 
учудвам, че го каним на нашите съвети. Та той е само един дребен мошеник и при цялото 
си уважение към жестокия начин, по който убива своите жертви, не мога да го приема за 
равен дори на Хю или O'Тул. 

Колекционера си позволи да изрази своето одобрение към изказването на Сю с 
похотлива усмивка, но други от присъстващите реагираха бурно. Наложи се Лорда да се 
намеси, за да въдвори ред. 

- Косата ти е по-черна от всеки друг път, Сю - отбеляза той по-скоро за да смени 
темата на разговора, отколкото от желание да бъде галантен. Женската красота отдавна бе 
загубила магическото си влияние върху чувствата му. - Сякаш всички твои най-съкровени 
мисли и желания са изпълзели от главата ти, за да я оцветят. 

Хищната Сю се протегна грациозно на стола и прие комплимента с присвиване на очи, 
което можеше както да предвещава буря, така и да се приеме за гримаса на задоволство. 
Беше млада и красива жена, с тяло на богиня и екстравагантен външен вид. Дългите й 
нокти бяха заострени опасно и оцветени в тъмнолилаво. Носеше се мълва, че убивала 
враговете си, като ги издирала до смърт - един от многото пикантни слухове за 
престъпните среди в Яфисо. 

Роберто Красавеца хвърли пълен със страст поглед към единствената жена в 
подземния свят, която беше проявила безпощадност и находчивост в достатъчни 
количества, за да си извоюва уважението на своите „колеги”. В очите на Сю проблеснаха 
светкавици, които трябваше да избият всички глупави помисли от главата на чаровния 
италианец, а пръстите й се размърдаха, показвайки ясно страховитите нокти. Роберто се 
изчерви и сведе смутено глава. Като ръководител на своята малка империя той беше 



жесток и изтънчен убиец, а сред жените бе прочут с неустоимия си чар, но всичко това 
изчезваше безследно, когато се озовеше пред Хищната Сю. 

Тихо жужене показа, че към компанията се е присъединил още един член. 
- А, Франсоа! - възкликна Лорда. - Крайно време беше! Но къде е Кучето? 
- Забравете за него, Кучето е мъртъв - махна с ръка Гадняра. - И, струва ми се, нося 

много неприятни вести. 
Разбира се, нито един от престъпните босове нямаше доверие на своите колеги. И с 

право, защото в главата на всеки се въртеше мисълта да разшири своята територия за 
сметка на нечия друга. Ето защо в залата присъстваха само холографски изображения, 
докато хората се намираха на сигурно място зад стените на укрепените си имения. 

Причина за събирането бяха предстоящите избори за кмет. В Яфисо този пост носеше 
власт, към която всички се стремяха. Лорд Галахър и неколцина от по-малките босове, 
които му се подчиняваха безпрекословно, заставаха зад Кени Фергюсън - корумпиран и 
безволев политик, който се чувстваше удобно в ролята на марионетка. Хищната Сю и 
Колекционера, заедно с други от малките босове, поддържаха кандидатурата на Алекс 
Далглиш, за когото бяха сигурни, че ще се съобразява с техните желания. Доскоро 
съперници, днес двете групировки трябваше да обсъдят новото положение, защото на 
хоризонта най-неочаквано беше изгряла нова кандидатура. Един от най-богатите хора в 
града, млад мъж на име Пол Фаулър, известен със своята честност и почтеност, бе заявил 
желанието си най-сетне да избави родния си град от ширещата се престъпност. 

Когато Гадняра обяви, че Кучето е мъртъв, мнозина помислиха, че самият той е оцапал 
ръцете си с кръвта му, за да увеличи своята власт. Но обяснението на Франсоа се оказа по-
лошо от най-страшните им подозрения. 

- Моите информатори съобщиха, че нещо ставало при Кучето малко след полунощ. 
Нямало буря, а святкали мълнии. А преди това над имението кръжал някакъв странен 
кораб и бълвал огън по защитните кули. 

- Винаги съм му казвал, че не е добре укрепен - поклати глава Кавалера. - А той, 
глупакът, мислеше, че го плаша с нападение. 

- Е, най-сетне го нападнаха. Признавам, отначало помислих, че е някой от вас. 
Реших да намина към Кучето от любопитство, за да видя кой ще сложи ръка върху 
бизнеса му. 

- Сам? - не повярва Благородния Оливие. - Или като казваш „наминах”, имаш 
предвид ти и още стотина въоръжени до зъби бойци? 

- Сто двадесет и шестима, ако трябва да бъдем точни - ухили се Гадняра. - Както и да 
е, имението на Кучето гореше като най-посетеното място в Ада. И какво беше учудването 
ми, когато не заварих конкуренти. Странният непознат беше разчистил пътя ми и за мен 
не оставаше нищо друго, освен да поема грижата за цялата собственост на Кучето. 

- Тъжно и неприятно задължение, което ти си поел от чувство за дълг към един 
мъртъв приятел - иронично подхвърли Главният жрец на бурята. - Е, добре, Франсоа ни 
разказа една странна история за това как е сложил ръка върху бизнеса на Кучето. След 



като вече сме в пълен състав, няма ли най-сетне да обсъдим как да се справим с този 
нещастник Фаулър и да му покажем кой управлява града? 

Лорда и Колекционера умееха да крият емоциите си, но Хищната Сю не издържа на 
изкушението. 

- Несъмнено в главата на всеки Жрец на бурята се носи по един ужасяващ вихър, 
който замъглява мислите му - изръмжа тя. - Гадняра няма и четвъртина от нужния мозък, 
за да измисли тази история! Освен това кому е притрябвало да съчинява приказки, когато 
всички знаем що за стока сме? Да си призная, от известно време се чудех дали хората на 
Кучето няма да са по-щастливи да служат на мен, отколкото на тъпия си господар. Уви, 
май съм позакъсняла! 

Повечето от гангстерите, между които и Франсоа, не обичаха да се обръщат към тях с 
прякорите им, ала Хищната Сю беше достатъчно силна, за да може да си позволи да не се 
съобразява с капризите на дребните риби. Франсоа сви устни, когато красивата жена 
изрече прякора му, но не посмя да й направи забележка. 

- Дамата е права - обади се Лорда. - Вярвам на разказа на Франсоа и го моля да 
продължи. 

- Не остана много за разказване - рече Гадняра. - Всички оцелели от хората на 
Кучето разказваха една и съща история, затова смятам, че е вярна. В нощното небе се 
появил кораб. Радарите не успели да го засекат, преди да открие огън по защитните кули. 
Когато прочистил достатъчно голям периметър, пилотът приземил кораба и излязъл от 
него. 

- Корабът е бил едноместен? - удиви се Генерал Джейкъби. - Аз мислех, че говорим 
за масиран десант. 

- Грешите, Генерале - прекъсна го Франсоа. - Нападателят е бил сам! Хората на 
Кучето открили огън по него с ръчните си бластери, между другото - доста долнопробни, 
но той бил облечен в защитен костюм и нито един от изстрелите не успял да го нарани. От 
ръцете му се стрелкали мълнии, които поразявали безпогрешно. Престрелката траяла само 
няколко минути и взела петдесетина жертви, между които и Кучето. След това онези 
жалки страхливци се предали... А, сетих се и още нещо важно. Онзи бил с маска на лицето. 
Когато хората на Кучето напуснали прикритията си с вдигнати ръце,той им съобщил, че се 
нарича Черната маска и е решил „да отърве Яфисо от напастта на организираната 
престъпност”. Казал, че те трябва бързо да сменят занаята си или да напуснат града, ако не 
искат да пострадат. После се качил в кораба си и отлетял, а само час по-късно пристигнах 
аз и сложих ръка на бизнеса на Кучето. 

Франсоа не случайно повтори на няколко пъти, че се смята за наследник на империята 
на Кучето. Никой не възрази и така господството му бе узаконено. 

- Значи в града освен нежелан кандидат за кмет, си имаме и кандидат-Батман! - 
възкликна Колекционера. - Превъзходно! 

Вътрешно Лорда споделяше задоволството на своя „колега”. Непознатият, който се бе 
нарекъл Черната маска, сигурно би се справил с неколцина от дребните гангстери и по 



този начин би дал възможност на големите в бизнеса да присъединят нови територии към 
своите кланове. Но той едва ли би имал сили да се справи с гвардейците на Генерал 
Джейкъби или с отците от Свещената църква на Преподобния Йоан, да не говорим за по-
силен противник. 

- Ще трябва да вземем мерки - каза Лорда, привидно загрижен за сигурността на 
подземния свят. - Но нека първо обсъдим въпроса за изборите, защото той е много по-
важен. 

Хищната Сю и Колекционера го подкрепиха и останалите трябваше да се съгласят с 
тях. 

- Конкуренцията е хубаво нещо - продължи Лорд Галахър, - но сега не се борят 
двама наши кандидати. Този Фаулър може да използва разногласието помежду ни и по 
този начин да спечели. Ето защо предлагам да подкрепим Кени Фергюсън, който е добро 
и възпитано момче. Гарантирам, че няма да ни създава проблеми. 

- Същото мога да кажа за Алекс Далглиш - възрази Сю. - Той е така очарован от мен, 
че ще мога без затруднения да го водя за носа. Трябва да признаеш, Лорде, че няма по- 
сигурно средство за манипулация от женската красота! 

Галахър изсумтя недоволно. Беше очаквал подобно развитие. Сю и Колекционера едва 
ли щяха да се откажат от своя кандидат, а Лорда, от своя страна, не възнамеряваше да 
зареже Фергюсън. Както бе очаквал, цялото съвещание се превръщаше в напразно губене 
на време. 

- Чеда Господни, не е ли време да забравим крамолите и да се обединим? - намеси се 
Преподобния Йоан. 

- По-добре разширете обръщението си, отче - учтиво, но твърдо го прекъсна Исмаил, 
дясната ръка на ръководителя на могъщата секта Свидетелите на Алах. - Нима забравяте, 
че не всички от нас споделят религиозната ви заблуда? 

- Боже, прости на неверника! - прекръсти се Преподобния Йоан. 
- Гръм да ви порази и двамата с вашите щуротии! - избухна Хищната Сю. - Но ако 

гърмът се забави, а вие продължите, нищо чудно аз да свърша неговата работа. Затова ви 
предлагам да млъкнете! 

Тя изгледа предизвикателно Исмаил, после прехвърли тежкия си поглед върху 
Преподобния Йоан. И двамата предпочетоха благоразумно да се подчинят на силата й. 

- Да разбирам ли, Лорд Галахър, че вие няма да се присъедините към нашия съюз в 
полза на Алекс Далглиш? - попита откровено Сю, на която бе писнало да се прави на 
дипломат. - Защото ако е така, то само ще тъпчем на едно място. 

- Прекрасна Сю, моят въпрос е аналогичен! - усмихна се Лорда. - Защо ти и твоите 
приятели не се доверите на мъдрия ми избор? 

- Ясно! - отсече красавицата. - Има само едно решение. Трябва да видим сметката на 
онзи наивник Фаулър! 

Останалите закимаха в знак на съгласие. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Нека някой от дребните гангстери се заеме с тази задача - рече Сю. - Ако Фаулър се 

окаже по-корав, отколкото си мисля, аз лично ще се заема с проблема. А сега ще трябва да 
ме извините, но наистина не виждам какво повече бихме могли да си кажем! 

Образът на жената трепна леко и се разтвори във въздуха. 
- Дамата винаги има право - въздъхна театрално Лорда. - Е, аз подкрепям 

предложението на Сю и оставям на вас да решите как и кога да отстраните Фаулър от 
изборите. Обещавам щедра награда на онзи, който ми донесе главата на наивника. 

Лорд Галахър напусна съвещанието, а миг по-късно и Колекционера го последва. Един 
по един и останалите участници напуснаха залата, докато в нея не остана само Франсоа - 
по-известен като Гадняра. 

- Лошо! - рече той, клатейки тревожно глава. - Надушвам неприятности, които тези 
самоуверени глупаци не могат да усетят. 

След това, на свой ред, се разтвори във въздуха. 
* 
Ако Лорд Галахър и останалата компания бяха погледнали по-сериозно на заплахата 

от Пол Фаулър, може би щяха да успеят да го ликвидират, преди да е набрал достатъчно 
популярност. Ако се бяха доверили на мнението на Франсоа, че Черната маска не е 
безобиден наивник и смахнат двойник на Дон Кихот, сигурно щяха лесно да опазят своя 
престъпен свят. Но за щастие на всички почтени хора в Яфисо, Пол Фаулър получи 
жизненоважната отсрочка от време, за да се превърне в сила, с която гангстерите не 
можеха да се преборят! 

Отиди на ПРАВИЛА ЗА ИГРА. 



ПРАВИЛА ЗА ИГРА 
 

Най-важното правило в тази книга-игра е да спазваш стриктно указанията в края на 
всеки прочетен от теб епизод. За да се отличават от литературния текст на епизода, те са 
дадени в курсив. (Забележка: В епизодите, които съдържат само указания за игра, част от 
авторовите думи са дадени без курсив!) 

Тази игра е сложна и изисква от читателя да взема стратегически и тактически 
решения, от които в голяма степен зависи съдбата на Черната маска. Макар на пръв 
поглед дневникът да изглежда голям и труден за попълване, всъщност единственото, 
което искам от теб, е да четеш внимателно указанията за всяка от таблиците (някои от тях 
ще получиш още сега, а други по време на играта) и, разбира се, да ги изпълняваш. 

Най-важни са таблиците „ПОПУЛЯРНОСТ”, „ПОЛ ФАУЛЪР” и „КОДОВИ ДУМИ”, 
защото много често ще се налага да попълваш нови данни в тях. С другите седем таблици 
ще се справиш сравнително лесно (тук не причислявам таблицата с числа от 1 до 6, 
защото е много по-удобно вместо нея да използваш един зар). 

Първо, ще трябва да попълниш начални данни в следните таблици: „ФЛАЙЪР”, 
„ЧЕРНАТА МАСКА”, „ПОПУЛЯРНОСТ” и „ПОЛ ФАУЛЪР”. Но това ще стане едва след 
няколко епизода. 

Подробни указания за попълването на таблиците ще откриваш в текста. За начало ще 
спомена по няколко думи за всяка от таблиците: 

„ФЛАЙЪР”: Така се нарича корабът на Черната маска (идва от английския глагол 
„fly”, който означава „летя”). При всяко нападение Черната маска първо ще атакува врага 
с кораба си, затова е важно той да бъде добре оборудван. След няколко епизода ти 
предстои да попълниш началните оценки в тази таблица, но те ще бъдат много ниски. 
Важно е с течение на времето да похарчиш известна сума пари, за да повишиш ударната и 
защитната сила на кораба. Подробни обяснения как може да стане това ще откриеш по 
време на играта. 

ВНИМАНИЕ! Всяка точка за някое от качествата ще отбелязваш в таблицата с 
един плюс, поставен в поредното квадратче срещу оценката! Нито една от петте 
оценки не може да бъде по-голяма от 5! Това условие важи и за четири от качествата в 
таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА” (без „престиж”). 

• бластери - Те са лека артилерия и не са скъпи, но вършат отлична работа в много 
от случаите, освен когато противникът не се е укрепил зад мощни защитни кули, които 
могат да бъдат поразени само с фотонно оръдие. 

• фотонно оръдие - Мощно атакуващо оръжие, което не е нужно в битките с по-
дребните гангстери, но е необходимо в сблъсък с някой от силните босове на подземния 
свят, които се укриват в добре укрепени имения. 

• лазерна защита - Система от компютърно управлявани лазерни оръдия, които 
унищожават насочените към кораба куршуми, снаряди или други опасни предмети. 



Лазерната система се справя отлично с обикновени атаки, но е безпомощна пред мощни 
удари. 

• енергиен щит - Поема с лекота мощни удари и е необходим в битките с могъщи 
босове на подземния свят. 

• охранителна система - Тя пази кораба от неканени гости и не дава на никой друг, 
освен на своя собственик, да се приближава до него. В някои от мисиите си Черната маска 
ще напуска флайъра, за да преследва враговете си. Именно тогава е важно да има 
охранителна система, която да не позволи на престъпниците да превземат останалия без 
екипаж кораб. 

„ЧЕРНАТА МАСКА”: В тази таблица ще попълваш оценките за личните качества на 
своя герой, които ще му помагат да нанася успешни удари на престъпниците в Яфисо. 
Както и при кораба, ще трябва да похарчиш доста пари за повишаване на началните си 
оценки, ако искаш да се справиш със силните гангстери. 

• мълнии - Силата на твоя костюм е във възможността да изстрелваш мълнии от 
пръстите на ръцете си. Това е оръжието ти в пряк двубой с противник, когато не можеш да 
използваш флайъра. 

• енергиен костюм - Той ще те защитава от ръчните бластери на противниците. 
• атака - Тази оценка дава представа за силата на твоето тяло и може да бъде 

повишавана както с пари, така и с усилията на екип генетици. Понякога ударната ти сила 
ще зависи от сбора на оценките за „мълнии” и „атака”. 

• защита - Тази оценка дава представа за способността на твоето тяло да поема 
удари и може да бъде повишавана както с пари, така и с усилията на екип генетици. 
Понякога успешната защита ще зависи от сбора на оценките за „енергиен костюм” и 
„защита”. 

• престиж - Заразликаотвсичкитедеветдосегашниоцен- ки, тази за престиж няма 
ограничение (останалите не могат да бъдат по-големи от пет, както се вижда от таблиците 
„ФЛАЙЪР” и „ЧЕРНАТАМАСКА”). Понякога мисиите на Черната маска ще носят само 
плячка, но друг път тайнственият покровител на Яфисо ще печели точки престиж, които 
по- късно ще се прибавят към популярността на Пол Фаулър. 

„ПОЛ ФАУЛЪР”: Част от дейността на човека, подвизаваш се нощем като Черната 
маска, ще се отразява в тази таблица. 

• пари - Паричната единица за крупни сделки в Яфисо през 2072-а година се нарича 
лира. Една лира е равна на 1 000 000 (един милион!) долара. Ето защо не бива да се 
смяташ за беден, дори да имаш само няколко лири на своя сметка (обикновено ще е така, 
защото от теб непрекъснато ще се иска да инвестираш в най-различни проекти и затова 
няма да можеш да спестяваш). 

Парите са много важни в тази игра и аз искрено те съветвам да си изработиш добра 
стратегия за тяхното спечелване и използване. Предстои ти да вземеш важни решения за 
икономическата дейност на своята компания, които изискват сериозни капиталовложения 
(например ще са ти нужни цели 10 лири, за да имаш собствена телевизия). Битките с 



могъщи гангстерски босове също изискват много пари. Част от капитала си ще трябва да 
отделиш за благотворителност, която ще повиши твоята популярност, а също така е 
сигурно, че няма да достигнеш до успешен край, ако не наемеш поне един екип 
специалисти, за което също ще трябва да теглиш от банковата си сметка. 

• време - Всяка мисия на Черната маска ще отнема 1, 2 или 3 точки време. Времето е 
важно, защото Лорд Галахър и Хищната Сю ще увеличат силата си, ако не успееш да ги 
нападнеш, преди да си натрупал 10 точки време (трябва да те предупредя, че е почти 
невъзможно да ги нападнеш по- рано, ако избереш сложно ниво за игра). Освен това за 
крайния резултат е добре да не си записал повече от 16 точки време. 

•   щастие - Отношенията на Пол Фаулър с журналистката Дебора Евънс ще зависят от 
точките щастие, които ще успееш да натрупаш по време на играта. Някои от 
икономическите ти решения ще разочароват Дебора, но въпреки това са наложителни, 
защото избори не се печелят без пари. Все пак трябва да знаеш, че са ти нужни поне 15 
точки щастие в края на играта, за да победиш. 

„ПОПУЛЯРНОСТ”: В тази таблица ще отбелязваш нарастването и спадането на 
популярността на всеки от тримата кандидати за кмет. Не бива да те плаши огромната 
разлика между Пол Фаулър и другите двама, която ще се запази почти до края на играта. 
Трябва да знаеш, че ти можеш да наклониш решително везните в своя полза с точките 
престиж на Черната маска и с точките популярност, които ще спечелиш от 
благотворителна дейност. 

„КОДОВИ ДУМИ”: Едва ли има нужда да обяснявам за какво точно служи тази 
таблица, след като съм я използвал във всички свои последни книги. В нея ще записваш 
кодови думи, когато срещнеш указание за това. Понякога ще се налага да провериш дали 
си записал някоя кодова дума и от това ще зависи съдбата ти. 

Играта има една несрещана досега особеност - понякога ще се налага да задраскваш 
кодови думи. Ако вече си задраскал една кодова дума, на въпроса дали я имаш записана в 
таблица ще отговаряш с „не”! 

„ПОБЕДЕНИ ВРАГОВЕ”: Все още е рано да мислиш за мисиите, които ти предстоят. 
В Яфисо има 16 гангстерски боса, които си заслужава да нападнеш. Победите над някои 
от тях ще ти носят престиж, над други - пари, а понякога ще попадаш и на неочаквани 
плячки, ако си достатъчно силен. Много важно е да избереш правилна тактика за 
нападенията, защото няма да имаш възможност да атакуваш всичките 16 цели, а най-
много осем от тях. Изборът ти ще зависи от началните оценки на твоя герой, както и от 
нуждите ти от популярност или пари във всеки момент от играта. 

„ИКОНОМИКА”: Твоята компания има добри печалби, но те съвсем няма да са 
достатъчни, ако искаш да победиш организираната престъпност. Ето защо ще трябва да 
откриеш начин поне да утроиш (но е възможно и да увеличиш пет пъти) печалбите си, а 
това ще стане с правилна стратегия и тактика за капиталовложенията. В тази таблица ще 
отбелязваш какво си направил, за да увеличиш печалбите си. Подробни сведения за всяка 
от шестте възможности, отбелязани в таблицата, ще получиш по-късно. 



„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ”: Яфисо запада все повече и много от сградите и 
културните ценности на града се нуждаят спешно от помощ. Същото важи и за 
баскетболния отбор. Колкото по-голяма благотворителна дейност развиваш, толкова 
повече точки популярност ще спечелиш в края на играта. 

„ЕКИПИ”: Имаш възможност да наемеш три различни екипа от учени, всеки от който 
ще повишава някоя от оценките ти. Икономистите ще носят допълнителна печалба, 
социолозите ще увеличават популярността ти, а генетиците ще повишават оценките ти за 
атака и защита. След едно-две изигравания ще можеш правилно да прецениш дали има 
смисъл да наемаш екипи и от услугите на кои екипи можеш да се лишиш, без това да 
навреди на главните ти цели. 

„КРАЕН РЕЗУЛТАТ”: Тази таблица ще започнеш да попълваш в самия край на 
книгата, когато ще стане ясно как точно си се справил с играта. 

Таблица с числа от 1 до 6: Не мога да те лиша от правото да използваш тази таблица, 
но горещо ти препоръчвам вместо нея да хвърляш зар. Така е по-удобно за игра. 

Вече знаеш всичко, което ти е необходимо, за да започнеш играта. За разлика от много 
други книги-игри, в тази ще получаваш много подробни указания с течение на времето. 

Отиди на 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  
Флайърът описа правилна дъга и се шмугна в тесния отвор на пещерата. Мощни 

прожектори осветиха пътя му в дългия повече от два километра тунел, който отведе 
кораба до просторно помещение, изсечено в скалата с мощни бластери. 

Флайърът се приземи плавно и безшумно. Страничният люк се отвори с тихо плъзгане 
и няколко секунди по-късно пилотът скочи на земята. 

Мъжът беше среден на ръст, с добре развита мускулатура, която се очертаваше добре 
под еластичната материя, обвиваща тялото му. Лицето на мъжа беше закрито с черна 
маска, която предпазваше дори устните и очите му. По-внимателен оглед на тази маска би 
показал, че точно пред устата има устройство, което променя гласа на маскирания, а 
тъмночервените кръгове, които закриваха очите на мъжа, всъщност представляваха 
сложни оптични прибори за виждане в затруднена обстановка - мъгла, мрак, силен дъжд 
или снеговалеж. 

Мъжът свали внимателно маската и въздъхна уморено. Имаше меки, интелигентни 
черти и приятна усмивка, която за миг се появи на устните му. Но очите променяха изцяло 
впечатлението, което човек би могъл да си създаде за пилота на тайнствения флайър. В 
тях грееха опасни пламъчета. 

Мъжът бе на не повече от тридесет години. Кестенявата му къдрава коса бе оформена 
в къса прическа. В погледа му имаше възбуда, която личеше и в походката му, и в 
жестовете му. По ръцете на мъжа пробягваха синкави светлинки, които започваха от 
лактите и се сгъстяваха към дланта, като пръстите почти изцяло бяха обвити в синкавото 
сияние. 

Внезапно в помещението нахлу още светлина от един отвор в дъното. На прага застана 
висок и слаб мъж, облечен в официален костюм. Той се наричаше Рой Колмън и беше 
доверен приятел и дясна ръка на пилота на флайъра. 

- Справи се отлично, Пол - рече влезлият мъж с възторжен глас. - Наблюдавах 
цялото нападение по мониторите. Смятам, че мълниите са наистина фантастични. 

- Трябва им още мощност, Рой - поклати глава Фаулър. - Хората на Кучето не носеха 
защитни костюми, но ако се изправя срещу по-добре екипирани бойци, моите мълнии 
изобщо няма да ги наранят. 

- Вечно гледаш на нещата откъм лошата им страна - въздъхна Рой. - Току-що успя да 
победиш един от силните гангстери в Яфисо, унищожавайки клана му, а си недоволен. 

- Кучето беше дребна риба и имението му нямаше дори елементарни защитни или 
нападателни оръжия - възрази Пол. - Освен това империята му не е унищожена. Сигурно 
някой от гангстерите вече е съумял да сложил ръка върху мръсния бизнес на Кучето и в 
този момент потрива доволно ръце, радвайки се на неочаквано придобитите власт и 
богатство. Дори не успях да взема плячка от това имение. Сам разбираш, че при това 
положение нямаме повод за празнуване. Вярно, вече започвам да свиквам с флайъра и 
костюма си, но трудното тепърва предстои. 

 



 
 

Рой Колмън се засмя. Разбира се, приятелят му имаше право да бъде скептичен, след 
като му предстоеше да се изправи срещу могъщите ръководители на организираната 
престъпност в града. Но въпреки това едва ли беше правилно да приема малките си успехи 
чак толкова пренебрежително. В това беше основната разлика между двамата - Пол 
винаги очакваше най-лошото, омаловажаваше успехите си и преживяваше тежко загубите, 
докато Рой гледаше по-ведро и оптимистично на живота. 

- Обади се Дебора - смени темата Колмън. 
- Искаш да кажеш мис Евънс? - попита Пол. Журналистката, която двамата с теб 

избрахме за моя говорителка за предстоящите кметски избори. 
- О, я не се преструвай! - скара му се Рой. - Познаваме се толкова отдавна, че вече 

мога да отгатвам чувствата ти дори само по интонацията гласа. Само да можеше да се 
чуеш как звучиш, докато произнасяш това „мис Евънс”! Сигурно по същия начин някой 
ревностен християнин би говорил за своя Бог. Признай си, Пол, ти си влюбен в това 
момиче! 

Фаулър изгледа замислено приятеля си и поклати глава. 
- Признавам, че е симпатична - рече той, - но съм я виждал само веднъж, когато й 

предложих поста. Освен това имам толкова много работа за вършене... 



- Тия ги приказвай на старата ми шапка - прекъсна го Рой. - Та казвах ти, че Дебора 
се обади да каже, че приема предложението. 

- Ще поговорим по-късно за това - отсече Фаулър, сваляйки еластичния си костюм. - 
Сега искам да почина. За бога, минава полунощ и почтените хора, към които причислявам 
и себе си, вече спят втори сън. 

Рой пое маската и костюма от приятеля си. Предстоеше му да се погрижи за тях, а след 
това да прегледа и флайъра, за да го приготви за следващата мисия на Черната маска. 

Отиди на 4. 
 

2.  
- Щом „Соник” не възразява, предпочитам да помогна и на малкия бизнес в града - 

отвърна Пол. - Вашите шефове сигурно разбират, че евентуалната ми победа в изборите 
ще бъде изключително полезна за съвместната ни работа. 

- Ние сме изцяло на ваша страна, сър - отвърна японецът. - Оставяме на вас да 
изберете фирмите, които ще включите в сделката. 

Договорът бе оформен бързо и първите плодове на добрата сделка не закъсняха. 
Печелиш 1 точка популярност (отбележи я в графата „Пол Фаулър”на таблицата 

„ПОПУЛЯРНОСТ”) и 1 лира (отбележи я в графата „пари” на таблицата „ПОЛ 
ФАУЛЪР”). 

Отиди на 3. 
 

3.  
Както вече казах, тази игра е сложна и тъкмо затова имаш възможност да избереш 

едно от трите нива на трудност: „батман”, „робин” или „батгърл”. Лесно е да отгатнеш кое 
от нивата е най-трудно, но искрено ти препоръчвам да за-почнеш от ниво „батгърл”, ако 
все още не си опитен в четенето на книги-игри, или да избереш ниво „робин”, ако се 
смяташ за врял и кипял в трудните битки. 

Честно казано, дори аз не бих могъл да изиграя от пръв път ниво „батман”, ако не 
знаех всички тънкости и скрити трикове в книгата. Ето защо нивото „батман” е добро за 
игра едва след един-два прочита на книгата, дори когато с нея се е заел отличен играч. 

Сам избери нивото на игра и запиши съответната кодова дума в таблицата 
„КОДОВИ ДУМИ”: 

- трудно ниво - запиши кодова дума „батман”. 
- нормално ниво - запиши кодова дума „робин”. 
- лесно ниво - запиши кодова дума „батгърл”. 
След като определиш желаното ниво на трудност, отиди на 6. 

 
4.  

Пол Фаулър притежаваше една от малкото почтени и въпреки това преуспяващи 
компании в Яфисо. Корумпираността на обществото и все по-нарастващата престъпност 



затрудняваха и без това сложната задача да оцелее и да се разраства в свят на 
икономически акули, използвайки само позволени от закона средства. Пол беше 
достатъчно умен, за да прозре бъдещето си, в случай че градът продължи да запада със 
същите темпове. Твърде скоро Яфисо щеше да се превърне в гангстерско царство, а 
компанията на Фаулър щеше да бъде погълната. Това беше причината младият мъж да 
обяви война на престъпността. 

Кандидатирайки се за кмет, Пол отлично разбираше, че твърде скоро подземният свят 
ще се опита да му нанесе сериозен удар, за да го отстрани от борбата. Младият мъж се 
надяваше този удар да се забави. Защото имаше план как да успее да победи в една почти 
безнадеждна война. 

Пол се надяваше на една спокойна закуска, но работата не чакаше. Рой, който 
изпълняваше отлично ролята на негов секретар, се появи с дълъг списък от задължения. 

- Имаш покана от строителната компания „Морисън и синове” за участие в 
официалното откриване на новия търговски център - започна да изрежда Колмън. - Това е 
голямо събитие за Яфисо и несъмнено ще бъде водеща новина по всички медии. Обадиха 
се и японците от „Соник” за съвместната сделка. Настояват да се срещнеш с техен 
представител, ако предложението им те интересува. И накрая, но съвсем не на последно 
място - добави лукаво Рой, - може би е редно да отделиш време да се срещнеш с Дебора и 
лично да й връчиш назначението за поста „координатор и шеф на предизборния щаб на 
Пол Фаулър”. 

- И всичко това само за тази вечер? - повдигна глава Пол, отпивайки голяма глътка 
кафе. - Приятелю, ако продължавам да работя с това темпо, скоро ще трябва да си правя 
инжекции със стимуланти в конски дози. 

- Дори тогава няма да успееш да свършиш всичко - каза Рой. - Боя се, че ще трябва 
да пренебрегнеш две от трите предложения. 

Редно е да знаеш, че Рой винаги е прав. Трябва да избереш едно от трите 
предложения. Всяко от тях ще ти носи различна премия. 

- приемаш предложението на „Соник” да обсъдиш с техен представител 
съвместна сделка - отиди на 5. 

- приемаш поканата за официалното откриване на търговския център - отиди 11. 
- каниш Дебора Евънс на официална вечеря - отиди на 21. 
 

5.  
Войната срещу престъпността изискваше солидни финансови инвестиции и Пол 

отлично съзнаваше това. Сделката със „Соник” обещаваше добра печалба и затова той 
пренебрегна другите две възможности. Рой отказа поканата на „Морисън и синове” и пое 
задължението да съобщи официално на Дебора Евънс, че е назначена да ръководи 
предизборния щаб. 



Представителят на „Соник” беше делови мъж на средна възраст, който говореше 
стегнато и без излишни увъртания. Предложението беше добро и Пол бързо разбра, че ще 
има изгода от сделката. 

- Изцяло от вас зависи дали ще поемете сам вашата половина от сделката, мистър 
Фаулър - каза японецът. - Компанията ни не би възразила, ако решите да включите и 
някои малки фирми от Яфисо, стига да гарантирате за тяхната стабилност и коректност. 
Казвам това, защото научих за вашата кандидатура за кмет и реших, че може би ще пред-
почетете да намалите своята печалба за сметка на нарастване на популярността ви сред 
представителите на малкия бизнес в града. 

Какъв е твоят избор? 
- ще поделиш печалбата си с някои малки фирми - отиди на 2. 
- ще запазиш печалбата само за себе си - отиди на 10. 

 
6.  

Първата таблица, в която трябва да нанесеш своите начални оценки, е „ФЛАЙЪР”. 
Има три възможни варианта, които са равностойни помежду си, така че няма смисъл 
да хитруваш или да се притесняваш за късмета си. Просто хвърли един зар (или посочи 
едно число от таблицата с числа от 1 до 6) и в зависимост от него отиди на 
съответния епизод:  

- 1 или 2 - отиди на 7. 
- 3 или 4 - отиди на 8. 
- 5 или 6 - отиди на 9. 
 

7.  
Запиши следните оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”: 
- бластери - 3 
- фотонно оръдие - 1 
- лазерна защита - 1 
- енергиен щит - 2 
- охранителна система - 1 
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за фотонно оръдие с 1 

точка. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценките си за фотонно оръдие, 

енергиен щит и охранителна система с по 1 точка. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”, отиди на 12. 
 
 



8.  
Запиши следните оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”: 
- бластери - 1 
- фотонно оръдие - 2 
- лазерна защита - 3 
- енергиен щит - 1 
- охранителна система – 1 
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за бластери с 2 точки. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценките си за енергиен щит и 

охранителна система с по 1 точка и оценката си за бластери с 2 точки. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”, отиди на 12. 

 
9.  

Запиши следните оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”: 
- бластери - 3 
- фотонно оръдие - 2 
- лазерна защита - 1 
- енергиен щит - 1 
- охранителна система – 1 
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за енергиен щит с 1 точка. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценките си за фотонно оръдие, 

лазерна защита и енергиен щит с по 1 точка. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ФЛАЙЪР”, отиди на 12. 
 

10.  
- Предпочитам да не работя с малки партньори на този етап - отвърна Пол. - 

Предизборната кампания гълта доста пари, така че ще запазя своя дял от печалбата, без да 
го деля с други. Вашите шефове сигурно разбират, че евентуалната ми победа в изборите 
ще бъде изключително полезна за съвместната ни работа. 

- Ние сме изцяло на ваша страна, сър - отвърна японецът. 
Договорът бе оформен бързо и първите плодове на добрата сделка не закъсняха. 
Печелиш 2 лири (отбележи ги в графата „пари” на таблицата „ПОЛ ФАУЛЪР”). 
Отиди на 3. 
 



 
11.  

Пол Фаулър бе влязъл твърде късно в битката за кметското място и съзнаваше, че 
трябва да повиши популярността си, ако иска да спечели. Ето защо той предпочете да 
приеме поканата на „Морисън и синове”, а за Рой остана задължението да откаже сделката 
със „Соник” и да съобщи официално на Дебора Евънс, че е назначена да ръководи 
предизборния щаб. 

Пол Фаулър беше човекът, определен от строителната фирма да пререже тържествено 
лентата на новия търговски център, и кадрите от церемонията бяха излъчени по всички 
телевизионни канали още същата вечер в най-гледаното време. В резултат на това 
популярността на новия кандидат за кмет се увеличи. 

Печелиш 4 точки популярност (отбележи ги в графата „ПОЛ ФАУЛЪР” на 
таблицата „ПОПУЛЯРНОСТ”). 

Отиди на 3. 
12.  

Следващата таблица, в която трябва да нанесеш своите начални оценки, е 
„ЧЕРНАТА МАСКА”. Има три възможни варианта, които са равностойни помежду си, 
така че няма смисъл да хитруваш или да се притесняваш за късмета си. Просто хвърли 
един зар (или посочи едно число от таблицата с числа от 1 до 6) и в зависимост от него 
отиди на съответния епизод: 

- 1 или 2 - отиди на 13. 
- 3 или 4 - отиди на 14. 
- 5 или 6 - отиди на 15. 
 

13.  
Запиши следните оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”: 
- мълнии - 3 
- енергиен костюм - 1 
- атака - 2 
- защита - 1 
- престиж – 1 
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценките си за енергиен костюм и атака 

с 1 точка. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи и петте си оценки с по 1 точка. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”, отиди на 

17. 
 



14.  
Запиши следните оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”: 
- мълнии - 1 
- енергиен костюм - 3 
- атака - 2 
- защита - 1 
- престиж – 1 
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценките си за мълнии и атака с 1 точка. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи и петте си оценки с по 1 точка. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”, отиди на 

17. 
 

15.  
Запиши следните оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”: 
- мълнии - 2 
- енергиен костюм - 2 
- атака - 1 
- защита - 2 
- престиж – 1 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценките си за енергиен костюм и 

защита с 1 точка. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи и петте си оценки с по 1 точка. 
След като нанесеш началните си оценки в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА”, отиди на 

17. 
 

16.  
Началото на вечерта се оказа неочаквано приятно за Пол и той трудно си наложи да 

намеси съвместната им работа в разговора. Дебора не показа, че е изненадана или 
недоволна от бързината, с която новият й работодател желае тя да поеме новите си 
задължения. Пол установи със задоволство, че красотата далеч не беше единствената 
привлекателна черта на събеседничката му. Дебора Евънс имаше някои идеи за 
предизборни ходове, които младият мъж одобри безрезервно. 

По-късно същата вечер, шофирайки към дома си, след като беше изпратил Дебора, Пол 
с изненада установи, че мислите му са изцяло насочени към нея. 



- Трябва да се стегна - промърмори той. - Само това липсваше, да направя някоя 
глупост заради любовно увлечение. Трябва да се стегна! 

Ала през нощта Дебора се яви в съня му, а на сутринта Пол се улови, че мислите му са 
завладени от нея и той трябваше на няколко пъти да моли Рой да повтори думите си, 
защото го слушаше твърде невнимателно. Рой подхвърли шеговита забележка по повод 
връзката между вечерята с Дебора и разсеяността на своя приятел, на което Пол отвърна 
със загадъчна усмивка. 

Печелиш 1 точка щастие (отбележи я в графата „щастие” на таблицата „ПОЛ 
ФАУЛЪР”) и 2 точки популярност (отбележи ги в графата „Пол Фаулър” на таблицата 
„ПОПУЛЯРНОСТ”). 

Отиди на 3. 
 

17.  
Следващите таблици, в които трябва да нанесеш своите начални оценки, са „ПОЛ 

ФАУЛЪР” и „ПОПУЛЯРНОСТ”. Има три възможни варианта, които са равностойни 
помежду си, така че няма смисъл да хитруваш или да се притесняваш за късмета си. 
Просто хвърли един зар (или посочи едно число от таблицата с числа от 1 до 6) и в 
зависимост от него отиди на съответния епизод: 

- 1 или 2 - отиди на 18. 
- 3 или 4 - отиди на 19. 
- 5 или 6 - отиди на 20. 

 
18.  

Запиши следните оценки в таблицата „ПОЛ ФАУЛЪР”: 
- пари - 5 лири 
- време - 0 точки 
- щастие - 7 точки 
Запиши следните оценки в таблицата „ПОПУЛЯРНОСТ”: 
- Пол Фаулър - 9 
- Кени Фергюсън - 40 
- Алекс Далглиш - 43  
 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за щастие с 1 точка и 

прибави 1 лира към парите си. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценката си за щастие с 2 точки и 

прибави 2 лири към парите си. 
След като нанесеш началните си оценки в таблиците „ПОЛ ФАУЛЪР” и 

„ПОПУЛЯРНОСТ”, отиди на 22. 



 
19.  

Запиши следните оценки в таблицата „ПОЛ ФАУЛЪР”: 
- пари - 5 лири 
- време - 0 точки 
- щастие - 5 точки 
Запиши следните оценки в таблицата „ПОПУЛЯРНОСТ”: 
- Пол Фаулър - 11 
- Кени Фергюсън - 43 
- Алекс Далглиш - 40  
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за щастие с 1 точка и 

прибави 1 лира към парите си. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценката си за щастие с 2 точки и 

прибави 2 лири към парите си. 
След като нанесеш началните си оценки в таблиците „ПОЛ ФАУЛЪР” и 

„ПОПУЛЯРНОСТ”, отиди на 22. 
 

20.  
Запиши следните оценки в таблицата „ПОЛ ФАУЛЪР”: 
- пари - 7 лири 
- време - 0 точки 
- щастие - 6 точки 
Запиши следните оценки в таблицата „ПОПУЛЯРНОСТ”: 
- Пол Фаулър - 8 
- Кени Фергюсън - 42 
- Алекс Далглиш – 42 
ВНИМАНИЕ! 
Това са твоите начални оценки, ако си записал кодова дума „батман”. 
Ако си записал кодова дума „робин”, увеличи оценката си за щастие с 1 точка и 

прибави 1 лира към парите си. 
Ако си записал кодова дума „батгърл”, увеличи оценката си за щастие с 2 точки и 

прибави 2 лири към парите си. 
След като нанесеш началните си оценки в таблиците „ПОЛ ФАУЛЪР” и 

„ПОПУЛЯРНОСТ”, отиди на 22. 
 

21.  
Скромната вечерна рокля на Дебора не можеше да скрие хубостта й. Докато вървеше 

след нея към запазената маса, Пол успя да улови възхитените погледи на мнозина от  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



клиентите на ресторанта и откри в много от мъжките очи завист към него самия като 
кавалер на красивата дама. Той не съжаляваше, че е отказал сделката със „Соник” и е 
отклонил поканата на „Морисън и синове”. 

Келнерът сервира поръчаното шампанско в изящни крис-тални чаши. Пол го отпрати с 
властен жест, след това вдигна своята чаша за тост. 

- За победата! - усмихна се той. 
- За победата! - усмихна се в отговор Дебора Евънс и звънът на кристала скрепи 

тяхното сътрудничество. 
Как искаш да протече тази вечеря? 
- ще съчетаеш удоволствието от общуването с Дебора и необходимостта 

двамата да обсъдите в най-общи линии стратегията за бъдещите избори - отиди на 16. 
- изцяло ще се отдадеш на заслужена почивка - отиди на 26. 
 

22.  
Благотворителността винаги се посреща с добро око от избирателите, но напълно ясно 

е, че гражданите на Яфисо имат предпочитания към даден вид благотворителност за 
сметка на друг. Сега ти предстои да научиш на какво държат избирателите в твоя град. 

Има три възможни варианта, които са равностойни по-между си, така че няма 
смисъл да хитруваш или да се притесняваш за късмета си. Просто хвърли един зар (или 
посочи едно число от таблицата с числа от 1 до 6) и в зависимост от него отиди на 
съответния епизод: 

- 1 или 2 - отиди на 23. 
- 3 или 4 - отиди на 24. 
- 5 или 6 - отиди на 25. 
 

23.  
Извадки от най-четения всекидневник в града - „Гласът на Яфисо”: 
12 януари 2072-а година: „Продължава незадоволителното представяне на „Яфисо 

Девилс” в Световната баскетболна асоциация. Макар отборът да се радва на 
фанатичната подкрепа на обикновените граждани на Яфисо, явно никой от богатите 
бизнесмени не е заинтересован от възможността да помогне на отбора в трудната 
битка с реномираните тимове от Северна Америка. Дяволите се нуждаят от пари за 
задържане на двамата си най-силни играчи, но това съвсем не е гаранция за бъдещи 
успехи. Мениджърът на отбора заяви, че ако в скоро време не се намерят пари за 
закупуване на нови първокласни играчи, едва ли е възможно да се мечтае за добро 
представяне. На всичко отгоре залата на отбора плаче за основен ремонт, за който в 
момента няма средства. Крайно време е някоя от големите компании в града да отдели 
част от печалбите си, за да зарадва нашите граждани, защото те заслужават този 
подарък!” 



13 февруари 2072-а година: „Невероятно е бездействието на градската община, 
която се отнася с престъпно нехайство към упадъка на три от сградите с изключително 
значение за културния живот в града. Разбира се, става дума за Музея на изкуството, 
Морската градина и Културния център. Може би е редно да напомним на сегашните ни 
управници, че част от гражданите на Яфисо - интелектуалният елит на града, който, 
макар и не твърде многоброен, е все пак достоен за уважение! - държат на тези сгради. 
За съжаление и богатите компании в града не желаят да отделят част от печалбите си, 
за да зарадват обикновените хора в Яфисо. Нима нашите бизнесмени смятат, че един 
модерен град се нуждае само от обекти, които носят икономическа печалба? За благото 
на града се надяваме, че положението, ще се промени след предстоящите кметски 
избори!” 

15 март 2072-а година: „Продължава търсенето на трите най-ценни картини от 
колекцията на Градската галерия, които бяха откраднати преди повече от една година. 
Носят се слухове, че крадците вече са продали картините на частни колекционери и в 
момента произведенията на изкуството красят три частни колекции, собственост на 
могъщи фигури от подземния свят на Яфисо. Отлично осведомен източник от 
полицията ни информира, че следователите почти са загубили надежда да открият 
откраднатите картини. 

„Яфисо 2002”, „Зората на новия век” и „Яфисо нощем” са най-високо оценяваните 
платна на художника Сали Далвадор, творил през периода между 1997-а и 2008-а година. 
Трите картини бяха сред забележителностите на нашия град и жителите на Яфисо 
едва ли са много огорчени от кражбата. Шефът на полицията би могъл да се надява на 
повишение, ако успее да си свърши работата, като възстанови най-ценната 
собственост на града, ала това едва ли ще е по силите му. Може би след предстоящите 
кметски избори ще бъдем свидетели на промени в ръководството на полицията!” 

Запиши кодова дума „вода”. След това отиди на 27. 
 

24.  
Извадки от най-четения всекидневник в града - „Гласът на Яфисо”: 
12 януари 2072-а година: „Продължава незадоволителното представяне на „Яфисо 

Девилс” в Световната баскет-болна асоциация. Макар отборът да се радва на 
подкрепата на обикновените граждани на Яфисо, явно никой от богати-те бизнесмени 
не е заинтересуван от възможността да помогне на отбора в трудната битка с 
реномираните тимове от Северна Америка. Дяволите се нуждаят от пари за задържане 
на двамата си най-силни играчи, но това съвсем не е гаранция за бъдещи успехи. 
Мениджърът на отбора заяви, че ако в скоро време не се намерят пари за закупуване на 
нови първокласни играчи, едва ли е възможно да се мечтае за добро представяне. На 
всичко отгоре залата на отбора плаче за основен ремонт, за който в момента няма 
средства. Може би е редно някоя от големите компании в града да отдели част от 
печалбите си, за да зарадва нашите граждани, защото те заслужават този подарък!” 



13 февруари 2072-а година: „Невероятно е бездействието на градската община, 
която се отнася с престъпно нехайство към упадъка на три от сградите с изключително 
значение за културния живот в града. Разбира се, става дума за Музея на изкуството, 
Морската градина и Културния център. Може би е редно да напомним на сегашните ни 
управници, че гражданите на Яфисо особено много държат на тези сгради. За 
съжаление и богатите компании в града не желаят да отделят част от печалбите си, 
за да зарадват обикновените хора в Яфисо. Нима нашите бизнесмени смятат, че един 
модерен град се нуждае само от обекти, които носят икономическа печалба? За благото 
на града се надяваме, че положението ще се промени след предстоящите кметски 
избори!” 

15 март 2072-а година: „Продължава търсенето на трите най-ценни картини от 
колекцията на Градската галерия, които бяха откраднати преди повече от една година. 
Носят се слухове, че крадците вече са продали картините на частни колекционери и в 
момента произведенията на изкуството красят три частни колекции, собственост на 
могъщи фигури от подземния свят на Яфисо. Отлично осведомен източник от 
полицията ни информира, че следователите почти са загубили надежда да открият 
откраднатите картини. 

„Яфисо 2002”, „Зората на новия век” и „Яфисо нощем” са най-високо оценяваните 
платна на художника Сали Далвадор, творил през периода между 1997-а и 2008-а година. 
Макар че обикновените жители не приемат драматично загубата на трите картини, 
интелектуалният елит на града се чувства жестоко ограбен. Шефът на полицията би 
могъл да се надява на повишение, ако успее да си свърши работата и възстанови най-
ценната собственост на града, ала това едва ли ще е по силите му. Може би след 
предстоящите кметски избори ще бъдем свидетели на промени в ръководството на 
полицията!” 

Запиши кодова дума „река”. След това отиди на 27. 
 

25.  
Извадки от най-четения всекидневник в града - „Гласът на Яфисо”: 
12 януари 2072-а година: „Продължава незадоволителното представяне на „Яфисо 

Девилс” в Световната баскет-болна асоциация. Освен че отборът не се радва на особена 
подкрепа от страна на обикновените граждани на Яфисо, явно и никой от богатите 
бизнесмени не е заинтересуван от възможността да помогне на отбора в трудната 
битка с реномираните тимове от Северна Америка. Дяволите се нуждаят от пари за 
задържане на двамата си най-силни играчи, но това съвсем не е гаранция за бъдещи 
успехи. Мениджърът на отбора заяви, че ако в скоро време не се намерят пари за 
закупуване на нови първокласни играчи, едва ли е възможно да се мечтае за добро 
представяне. На всичко отгоре залата на отбора плаче за основен ремонт, за който в 
момента няма средства. Крайно време е някоя от големите компании в града да отдели 



част от печалбите си, макар че това едва ли ще бъде оценено по достойнство от 
нашите граждани.” 

13 февруари 2072-а година: „Невероятно е бездействието на градската община, 
която се отнася с престъпно нехайство към упадъка на три от сградите с изключително 
значение за културния живот в града. Разбира се, става дума за Музея на изкуството, 
Морската градина и Културния център. Може би е редно да напомним на сегашните ни 
управници, че гражданите на Яфисо държат на тези сгради. За съжаление и богатите 
компании в града не желаят да отделят част от печалбите си, за да зарадват 
обикновените хора в Яфисо. Нима нашите бизнесмени смятат, че един модерен град се 
нуждае само от обекти, които носят икономическа печалба? За благото на града се 
надяваме, че положението ще се промени след предстоящите кметски избори!” 

15 март 2072-а година: „Продължава търсенето на трите най-ценни картини от 
колекцията на Градската галерия, които бяха откраднати преди повече от една година. 
Носят се слухове, че крадците вече са продали картините на частни колекционери и в 
момента произведенията на изкуството красят три частни колекции, собственост на 
могъщи фигури от подземния свят на Яфисо. Отлично осведомен източник от 
полицията ни информира, че следователите почти са загубили надежда да открият 
откраднатите картини. 

„Яфисо 2002”, „Зората на новия век” и „Яфисо нощем” са най-високо оценяваните 
платна на художника Сали Далвадор, творил през периода между 1997-а и 2008-а година. 
Трите картини бяха гордостта на нашия град и жителите на Яфисо приемат тежко 
липсата им. Шефът на полицията би могъл да се надява на светкавично повишение, ако 
успее да си свърши работата и възстанови най-ценната собственост на града, ала това 
едва ли ще е по силите му. Може би след предстоящите кметски избори ще бъдем 
свидетели на промени в ръководството на полицията!” 

Запиши кодова дума „море”. След това отиди на 27. 
 

26.  
Началото на вечерта се оказа неочаквано приятно за Пол и той не пожела да помрачи 

удоволствието от общуването с красивата жена, намесвайки съвместната им работа в 
разговора. 

- Не, не, тази вечеря е съвсем неофициална - възпротиви се той, когато Дебора 
попита дали не трябва да обсъдят предизборната си стратегия. - По-късно ще говорим за 
изборите, сега просто искам да се опознаем достатъчно добре, за да си имаме доверие в 
бъдещите изпитания. 

Стори му се, че тя остана доволна от срещата им и по-късно същата вечер, шофирайки 
към дома си, след като беше изпратил Дебора, Пол с изненада установи, че мислите му са 
изцяло насочени към нея. 

- Трябва да се стегна - промърмори той. - Само това липсваше, да направя някоя 
глупост заради любовно увлечение. Трябва да се стегна! 



Ала през нощта Дебора се яви в съня му, а на сутринта Пол се улови, че мислите му са 
завладени от нея и той трябваше на няколко пъти да моли Рой да повтори думите си, 
защото го слушаше твърде разсеяно. Рой подхвърли шеговита забележка по повод 
връзката между вечерята с Дебора и разсеяността на своя приятел, на която Пол отвърна 
със загадъчна усмивка. 

Печелиш 2 точки щастие (отбележи ги в графата „щастие” на таблицата „ПОЛ 
ФАУЛЪР”). 

Отиди на 3. 
 

27.  
Както се вижда от таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ”, ти би могъл да отделиш част 

от парите си за „добри дела” - да спонсорираш баскетболния отбор на града или да 
помогнеш за обновяването и поддържането в приличен вид на част от сградите с културно 
значение за града. 

Ако станеш достатъчно силен и успееш да се пребориш с някои от силните гангстери, 
ще откриеш и откраднатите картини. Тогава ще трябва да избираш дали да ги продадеш за 
пари на частни колекционери, или да ги предадеш безвъзмездно на Градската галерия и Да 
спечелиш популярност. 

Насоките за благотворителност са три. От предишния прочетен епизод зависи колко 
точки популярност ще спечелиш от някое благотворително дело. Например ако жителите 
на Яфисо държат особено много на сградите с културно значение и не обръщат голямо 
внимание на баскетболния отбор на града, по-добре е да помогнеш за обновяването на 
някоя от сградите и едва след това да отделиш пари за спорта, ако имаш възможност. 

Точките ти за популярност значително ще нараснат, ако успееш да извършиш и трите 
дела за някоя от благотворителните дейности. Например ако отделиш пари за обновяване 
на стадиона, за задържане на звездите на Дяволите и за закупуване на нови първокласни 
играчи, ще спечелиш допълнителна премия за „изцяло завършена благотворителна 
дейност”. 

Отиди на 49. 
 

28.  
Телевизионните диспути са неотделима част от предизборната борба и Пол Фаулър 

трябваше да се изправи срещу всеки от другите двама кандидати в пряк двубой, излъчван 
директно по „Яфисо TV”. Съдбата определи за негов пръв противник Кени Фергюсън. 

След предварителните им изложения дойде време двамата да отговарят на зададени от 
публиката въпроси. Сред тях най-спорен беше проблемът за здравеопазването. 

- Всеки трябва сам да плаща сметките си! - разпалено твърдеше Фергюсън. - 
Безплатното здравеопазване е вредно за обществото, то толерира мързеливите и 
неинициативните за сметка на хората, които работят упорито. 



- Може би по-тежките операции трябва да се заплащат - опита се да вметне 
водещият, - но нима и безработните ще трябва да плащат? В такъв случай социалните 
помощи няма да им стигнат за операция! 

- Изходът е да си намерят спонсори! - възрази Фергюсън. - Но тези спонсори трябва 
да дадат парите си напълно доброволно, докато при безплатното здравеопазване всички 
задължително ставаме спонсори на хората, нуждаещи се от операция. Това е 
несправедливо! 

Ти какво мислиш по въпроса? 
- платеното здравеопазване е признак за цивилизовано и демократично общество -

 отиди на 31. 
- част от здравните услуги наистина трябва да се заплащат, но трябва да се 

помисли и за безплатно здравеопазване - отиди на 35. 
- здравеопазването трябва да е безплатно - отиди на 41. 

 
29.  

- Твърденията на господин Фергюсън за възможно рекетиране от страна на 
общината са пълен абсурд - възрази Фаулър. - И малките деца са наясно, че парите 
означават власт, така че едва ли е възможно общината да действа срещу богатите. Аз 
смятам, че богатите хора действително са облагодетелствани в данъчното облагане. 
Компанията ми е достатъчно печеливша, за да твърдя това от собствен опит. Понякога 
процентно плащам по-малък данък от средния гражданин и това е законно, но не и 
справедливо. Ето защо доброволните дарения за общината са възможност за 
възстановяване на социалната справедливост и трябва да станат част от правилата за 
коректно поведение към обществото, които всеки бизнесмен да се чувства морално 
задължен да спазва! 

Запиши кодова дума „роб”. След това отиди на 55. 
 

30.  
- Нека не бъдем прекалено скромни - реши Пол. - Изоставам значително от 

конкурентите си и сега е моментът да натрупам малко популярност. 
Дебора се справи отлично с поставената задача и новината за благородния жест на 

един от кандидатите за кмет обиколи Яфисо. Мнозина от обикновените граждани 
започнаха да изпитват симпатии към човека, който доскоро им беше смътно познат от 
редките статии, посветени на личността му, като богат бизнесмен. 

Печелиш 2 точки популярност. 
Отиди на 36. 

 
31.  

- За първи път тази вечер ще се съглася с моя опонент - каза Пол Фаулър. - Само в 
едно много богато и свръхпроизводително общество е възможно да се реализира старата и 



иначе привлекателна идея за безплатно здравеопазване. За съжаление в Яфисо все още не 
сме достигнали до този етап от икономическото си развитие. 

Запиши кодова дума „бор”. След това отиди на 54. 
 

32.  
Пол Фаулър мразеше срещите с профсъюзните лидери. Той твърдо смяташе, че всички 

те са шайка подкупни мошеници и честно казано, не беше далеч от истината. Ето защо 
отначало твърдо се противопоставяше на идеята на Дебора да се срещне с ръководителите 
на двата най-силни профсъюза. Но тя настоя и Пол трябваше да отстъпи. 

Повдигна му се още при вида на двамата възрастни мъже, прекрачващи прага на 
кабинета му. Едрите им туловища и двойните гуши свидетелстваха за охолен живот и Пол 
се зачуди как успяват да убедят членовете си, че отстояват техните интереси. Разбира се, 
отговорът беше прост - както навсякъде, и тук обикновените членове нямаха думата. 

Погледни таблицата „ИКОНОМИКА “. Ако си отбелязал „автоматизация”, отиди 
на 37. Ако още не си задействал този процес, отиди на 43. 

 
33.  

- Твърденията на господин Фергюсън за възможно рекетиране от страна на 
общината са пълен абсурд - възрази Фаулър. - И малките деца са наясно, че парите 
означават власт, така че едва ли е възможно общината да действа срещу богатите. Аз 
смятам, че богатите хора действително са облагодетелствани в данъчното облагане. 
Компанията ми е достатъчно печеливша, за да твърдя това от собствен опит. Разбира се, 
ако въведем доброволните дарения към общината като част от добрия тон, ще постигнем 
нежелан ефект - ограничаване на правата на човека. Богатите хора ще бъдат задължени да 
правят дарения, за да не бъдат нарочени от обществото за „неморални” и „алчни”. Ето 
защо трябва да бъдем разумни и да постигнем компромис, така че всички да са доволни и 
справедливостта да бъде запазена! 

Запиши кодова дума „топ”. След това отиди на 55. 
 

34.  
- Знам, че е тъпо, но не ми се иска да трупам печалби или популярност, флиртувайки 

с нещастието на сирачетата - каза Пол. - Дебора, идеята ти е прекрасна и аз бих искал да 
намериш начин да преведеш прилични суми на домовете за сираци в града, без да издаваш 
от кого идват парите. 

- Може би наистина е тъпо, Пол - възрази неуверено Рой. - Едва ли точно сега е 
моментът да проявяваш благородство! 

Фаулър махна с ръка, за да покаже, че решението вече е взето. 
- Тъпо или не, нямам намерение да го променям - каза той. 
- Никак не е тъпо! - възрази Дебора. - Прекрасно е! 
Пол почувства, че все пак е спечелил популярност, макар и само пред Дебора. 



Печелиш 2 точки щастие. 
Отиди на 36. 
 

35.  
- За пореден път не мога да приема доводите на своя опонент - каза Пол Фаулър. - 

Безспорно той трябва да защитава интересите на свръхбогатите хора в Яфисо, защото 
именно те стоят зад гърба му и плащат за неговата предизборна кампания. Държа да 
подчертая, че за разлика от него, аз съм напълно независим и сам финансирам кампанията 
си, така че не бих бил зависим от никого, ако спечеля. Не гоня евтин популизъм и знам, че 
колкото и привлекателна да изглежда идеята за безплатно здравеопазване, тя е 
неосъществима на този етап от икономическото развитие на града. Но ние трябва да 
постигнем разумен компромис между интересите на свръхбогатите жители на града и 
нуждите на по-бедните граждани. Единственото правилно решение е частичното 
заплащане на здравеопазването! 

Печелиш 2 точки популярност. Запиши кодова дума „кал”. След това отиди на 54. 
 

36.   
Време е Черната маска да се впусне в своята първа мисия, вече под твое ръководство. 

Предстои ти да вземеш важни решения! 
Навлизаш в тактическата част на играта. Ще минеш точно осем пъти през 

следващите епизоди, но всеки път ще бъде различно, защото всичко зависи от твоите 
решения. Като схема тази книга прилича на „Футболът - тактическа игра”. 

Запиши кодова дума „едно”. След това отиди на 200. 
 

37.   
- Имаме малък проблем с вас, господин Фаулър - отбеляза Хенри Донован, 

ръководител на профсъюз „Братство”. - Много от нашите членове, които работеха във 
вашата компания, сега са на улицата, изместени от бездушни машини . Може би 
автоматизирането на производствените процеси е икономически изгодно за 
работодателите, но ние от профсъюзите сме длъжни да защитаваме интересите на 
членовете си. Те не са виновни, че роботите са по-ефективни от тях. Човек има право на 
труд. 

- Точно така - съгласи се Tope Петерсон, който оглавяваше профсъюза „Сигурност”. 
- Не можете просто така да изгоните хората на улицата! В противен случай се превръщате 
във враг на обществото и ние трябва да вземем мерки! 

Погледни таблицата „ИКОНОМИКА “. Ако си отбелязал „нови работни 
места”, отиди на 44. Ако до този момент не си успял да отделиш време и пари за 
откриване на нови работни места, отиди на 50. 

 
 



38.  
- Не мога да повярвам! - възрази уверено Фаулър без ни най-малък намек за 

агресивност. - За разлика от мнозина други работодатели, не се поддавам на общата 
тенденция за автоматизация на производството. Мисля, че работниците оценяват това. 

- Хм, вярно е - изсумтя Донован. - И въпреки всичко хората си говорят. Какво да ги 
правиш, понякога си наумя- ват нещо и е много трудно да им го избиеш от главите. 

- Но нещата могат да се оправят с едно малко дарение за профсъюзите - добави 
Петерсон. - По половин лира ще бъде напълно достатъчна сума! 

Ако решиш да им дадеш 1 лира, отиди на 53. В противен случай отиди на 45. 
 

39.  
Пол стана рязко от стола си. 
- Слушайте ме внимателно, господа! - изрече той с леден тон. - Ако още веднъж си 

позволите да дойдете при мен, за да ме изнудвате, лично аз ще изритам дебелите ви 
задници през вратата на кабинета си. А сега ще ви помоля да напуснете колкото е 
възможно по-бързо! 

Двамата мастити лидери си тръгнаха възмутени, а секунда по-късно в кабинета влетя 
Дебора, която беше следила развоя на преговорите чрез скрита камера. 

- Съжалявам, Пол! - рече разкаяно тя. - Видях всичко и признавам, че беше прав. Те 
наистина са жалки и гадни! Грешката е изцяло моя! 

- Ти просто си малко по-доверчива, отколкото е необходимо - отвърна Пол. - Не се 
притеснявай, не си виновна, че има толкова много продажни хора на високи постове. 

По-късно се разбра, че ръководствата на двата профсъюза агитират членовете си в 
полза на другите кандидати. 

Увеличи популярността на Фергюсън и Далглиш с по 1 точка. След това отиди на 48. 
 

40.  
- Не вярвам във възможностите на общината да управлява разумно финансови 

средства - каза Фаулър. - Богатите бизнесмени са доказали способността си да инвестират 
и управляват разумно парите си. Те имат възможност да помагат на града чрез 
организиране на фондации и чрез прояви на благотворителност. Смятам, че това е далеч 
по- ефективно решение на въпроса и твърдо заставам зад него. Лично аз не бих приел 
доброволните дарения за: нещо редно, защото те ще се превърнат в скъп и поради тази 
причина недостъпен за мнозина бизнесмени начин да се спечели благосклонността на 
общината. Подобен ефект е недопустим в демократично общество като нашето и всеки, 
независимо от финансовото си състояние, трябва да му се проти-вопостави с всички 
възможни средства! 

Запиши кодова дума „бум”. След това отиди на 55. 
 

41.  



- За пореден път не мога да приема доводите на своя опонент - каза Пол Фаулър. - 
Безспорно той трябва да защитава интересите на свръхбогатите хора в Яфисо, защото 
именно те стоят зад гърба му и плащат за неговата предизборна кампания. Държа да 
подчертая, че за разлика от него, аз съм напълно независим и сам финансирам кампанията 
си, така че не бих бил зависим от никого, ако спечеля. Нашето общество е достатъчно 
добре развито икономически, за да може да си позволи безплатно здравеопазване, това е 
единственото цивилизовано решение. Бедните и без-работните не трябва да живеят в лукс 
за сметка на държавата, но също така не бива да умират от липса на пари. Това е 
недопустимо в двадесет и първи век! 

Печелиш 4 точки популярност. Запиши кодова дума „тор”. След това отиди на 54. 
 

42.   
- Не мога да си позволя никакви сантименталности в този момент - реши Пол. - 

Дебора, постарай се да разгласиш основаването на фондация под мое попечителство, 
която трябва да осигурява средства на домовете за сираци в Яфисо. Не се съмнявам, че 
скоро ще съберем достатъчно средства. 

- Имай предвид, че по този начин няма да спечелиш популярност - каза Дебора. - 
Всеки знае, че фондациите не се правят от добри чувства, а са хитър начин за събиране на 
пари под благовиден предлог. 

- Отлично знам това - отвърна Пол. - Но точно в този момент ми трябват пари и това 
е чудесен начин да си ги набавя, като междувременно голяма част от тях наистина ще 
отидат за сираците, а другите ще взема като безлихвен заем до изборите. 

Още с основаването си фондацията набра достатъчно средства и Фаулър успя да 
отклони малка част от тях за свои цели, без това да бъде забелязано от обществото и да 
навреди на популярността му. 

Печелиш 2 лири. 
Отиди на 36. 

 
43.  

- Мисля, че можем да си бъдем полезни един на друг, господин Фаулър - рече Хенри 
Донован, председателят на профсъюза „Братство”. - Сред нашите членове има известно 
отрицателно отношение към вас. Хората смятат, че можете да бъдете по-загрижен за 
съдбата на обикновения работник. 

- Не ви обвиняваме в нищо - добави Tope Петерсон, председател на профсъюза 
„Сигурност”. - Просто ви ин-формираме за настроенията на работниците.  

Погледни таблицата „ИКОНОМИКА “. Ако си отбелязал „нови работни 
места”, отиди на 46. Ако до този момент не си успял да отделиш време и пари за 
откриване на нови работни места, отиди на 38. 

 



 
44.  

- Съгласен съм донякъде с вас - търпеливо рече Фаулър, - но мисля, че пропускате 
съществен момент от дейността на моята компания. Освен автоматизацията на част от 
производствения процес, аз отделям много средства за откриване на нови работни места, 
за да осигуря правото на труд. 

- Хм, прав сте! - въздъхна Донован. - И въпреки това хората говорят срещу вас! Едно 
малко дарение за нашите профсъюзи би успокоило засегнатите от автоматизацията 
работници! 

- Не искаме много, само по половин лира! - намеси се Петерсон. - Смешна сума за 
услугата, която ще ви направим! 

Ако решиш да им дадеш 1 лира, отиди на 51. В противен случай отиди на 39. 
 

45.  
Пол стана рязко от стола си. 
- Слушайте ме внимателно, господа! - изрече той с леден тон. - Ако още веднъж си 

позволите да дойдете при мен, за да ме изнудвате, лично аз ще изритам дебелите ви 
задници през вратата на кабинета си. А сега ще ви помоля да напуснете колкото е 
възможно по-бързо! 



Двамата мастити лидери си тръгнаха възмутени, а секунда по-късно в кабинета влетя 
Дебора, която беше следила развоя на преговорите от скрита камера. 

- Съжалявам, Пол! - рече разкаяно тя. - Видях всичко и признавам, че беше прав. Те 
наистина са жалки и гадни! Грешката е изцяло моя! 

- Ти просто си малко по-доверчива, отколкото е необходимо - отвърна Пол. - Не се 
притеснявай! Не си виновна, че има толкова много продажни хора на високи постове. 

По-късно се разбра, че ръководствата на двата профсъюза агитират членовете си в 
полза на друг кандидат. 

Хвърли един зар. Ако се падне четно число, увеличи популярността на Кени Фергюсън 
с 1 точка. Ако се падне нечетно число, увеличи популярността на Алекс Далглиш с 1 
точка. 

Отиди на 48. 
 

46.  
- Не мога да повярвам! - възрази уверено Фаулър без ни най-малък намек за 

агресивност. - Неотдавна похарчих голяма сума за отваряне на нови работни места! Освен 
това, за разлика от мнозина други работодатели, не се поддавам на общата тенденция за 
автоматизация на производството. 

- Хм, това е вярно - изсумтя Донован. - И въпреки всичко хората си говорят. Какво 
да ги правиш, понякога си наумяват нещо и е много трудно да им го избиеш от главата. 

- Но нещата могат да се оправят с едно малко дарение за профсъюзите - добави 
Петерсон. - По половин лира ще бъде напълно достатъчна сума! 

Ако решиш да им дадеш 1 лира, отиди на 60. В противен случай отиди на 52. 
 

47.  
Пол едва се сдържа да не избухне. Но в големия бизнес е като в покера - човек не бива 

да издава чувствата си. Ако откажеше да удовлетвори исканията на лидерите им, двата 
профсъюза щяха да подкрепят другите кандидати. А точно в този момент Фаулър имаше 
нужда от всеки глас в своя полза и цената му се стори приемлива. 

- Смятайте, че сме се договорили, господа! - изрече спокойно той. 
- Чудесно! - потри ръце Донован. 
- Удоволствие е да се преговаря с вас! - добави Петерсон. 
След това двамата побързаха да напуснат кабинета на Фаулър, доволни от свършеното. 
Дебора влетя секунда по-късно. По настояване на Пол тя беше следила целия разговор 

чрез скрита камера. 
- Ти беше прав, Пол! - рече разкаяно тя. - Толкова са гнусни, че направо не повярвах, 

когато се съгласи с условията им. Та това си беше чисто изнудване! 
- Но направено толкова фино, че ако прожектирам тази лента в съда, тя няма да 

докаже подкупността на двамата мошеници - каза Пол. - В голямата игра човек понякога 



трябва да прави компромиси със съвестта си, Дебора. Смятам, че получих достатъчно за 
лирите, които трябва да преведа в сметките на профсъюзите. 

Отбележи, че си похарчил 2 лири. Печелиш 1 точка популярност. 
Отиди на 48. 
 

48.  
Задраскай кодова дума „две” и запиши кодова дума „три”. След това отиди на 170. 
 

49.  
Привличането на Дебора Евънс в екипа на Пол Фаулър за предстоящите кметски 

избори се оказа изключително силен ход. Младата и амбициозна журналистка беше пълна 
с идеи за повишаване на популярността на своя работодател. Някои от тях не бяха нищо 
повече от хитри трикове за привличане на гласоподаватели, но понякога Дебора 
предлагаше и чисто хуманни начинания, лишени от всякакъв евтин популизъм. Такава 
беше идеята й за подпомагане на домовете за сирачета в Яфисо. 

- Само от теб зависи дали ще го направиш, Пол - каза тя. - Но децата имат нужда от 
това. Защо да не им помогнеш? 

Двамата вече се обръщаха един към друг на малки имена и се чувстваха повече като 
партньори, отколкото като работодател и негов служител. 

- Тя е права, Пол! - възкликна Рой. - Нещо повече, аз мисля, че идеята е чудесна! 
Бихме могли да използваме инициативата, за да спечелим популярност, или пък да 
основем фондация, част от чиито средства ти би могъл да използваш за... знаеш за какво. 

Понякога Пол и Рой говореха с недомлъвки пред Дебора, защото не смееха да й 
разкрият тайната на Черната маска. И често в такива случаи се получаваха неловки паузи, 
които тя отминаваше с тактично мълчание. 

Само би могъл да спечелиш от тази инициатива (каквото и решение да вземеш, няма 
да се налага да даваш лири), но каква точно ще е печалбата ти зависи от избора, който 
ще направиш! 

- искаш Дебора да обяви дарението ти и да направи така, че да спечелиш възможно 
най-голяма популярност от този жест - отиди на 30. 

- предпочиташ Дебора да намери начин да преведе суми на домовете за сираци, но 
да не разкрива откъде идват те, защото не искаш да трупаш популярност по този начин 
- отиди на 34. 

- основаването на фондация, чиито средства да управляваш, ти се струва най-
правилно - отиди на 42. 
 

50.  
- Автоматизацията е неизбежен процес, господа - търпеливо отвърна Фаулър. - Не 

съм единственият работодател, който прилага този начин за увеличаване на своите 



печалби. Уволнените работници получиха всички законни компенсации и едва ли имат 
право да се чувстват ощетени. 

- Законът и моралът понякога стоят от двете страни на барикадата! - остроумно 
отбеляза Донован. - Факт е, че членовете на нашите профсъюзи са настроени срещу вас. 
Лично ние ви подкрепяме в изборите, но бихме могли да ви помогнем само ако и вие ни 
помогнете. Едно малко дарение ще е точно това, от което се нуждаем. 

- Двамата с моя колега обсъдихме проблема и стигнахме до извода, че ще успеем да 
се справим с недоволството на хората си срещу скромната сума от по една лира на 
профсъюз - добави нагло Петерсон. 

Ако решиш да им дадеш 2 лири, отиди на 47. В противен случай отиди на 57. 
 

51.  
Пол едва се сдържа да не избухне. Но в големия бизнес е като в покера - човек не бива 

да издава чувствата си. Ако той откажеше да удовлетвори исканията на лидерите им, 
двата профсъюза щяха да подкрепят другите кандидати. А точно в този момент Фаулър 
имаше нужда от всеки глас в своя полза и цената му се стори приемлива. 

- Смятайте, че сме се договорили, господа! - изрече спокойно той. 
- Чудесно! - потри ръце Донован. 
- Удоволствие е да се преговаря с вас! - добави Петерсон. 
След това двамата побързаха да напуснат кабинета на Фаулър, доволни от свършеното. 
Дебора влетя секунда по-късно. По настояване на Пол тя беше следила целия разговор 

чрез скрита камера. 
- Ти беше прав, Пол! - рече разкаяно тя. - Толкова са гнусни, че направо не повярвах, 

когато се съгласи с условията им. Та това си беше чисто изнудване! 
- Но направено толкова фино, че ако прожектирам тази лента в съда, тя няма да 

докаже подкупността на двамата мошеници - каза Пол. - В голямата игра човек понякога 
трябва да прави компромиси със съвестта си, Дебора. Смятам, че получих достатъчно за 
лирата, която трябва да преведа в сметките на профсъюзите. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Печелиш 6 точки популярност. 
Отиди на 48. 

 
52.  

Пол стана рязко от стола си. 
- Не понасям изнудваните - процеди той с леден глас. - Вие двамата ще си имате 

много ядове, ако само се опитате да ми навредите в изборите! Вашите членове нямат 
никакви основания да са недоволни от мен и аз съм убеден, че в действителност всичко, 
което току-що ми надрънкахте, е една голяма лъжа, целяща да изцеди малко пари. Само че 
сте сбъркали адреса, господа! 

Двамата мастити лидери напуснаха стреснати, а секунда по-късно в кабинета влетя 
Дебора, която беше следила развоя на преговорите чрез скрита камера. 



- Съжалявам, Пол! - рече разкаяно тя. - Видях всичко и признавам, че ти беше прав. 
Те наистина са жалки и гадни! Грешката е изцяло моя! 

- Ти просто си малко по-доверчива, отколкото е необходимо - отвърна Пол. - Не се 
притеснявай! Не си виновна, че има толкова много продажни хора на високи постове. 

По-късно се разбра, че опитите на ръководствата на двата профсъюза да агитират 
членовете си в полза на другите кандидати не са се увенчали с успех. 

Отиди на 48. 
 

53.  
Пол едва се сдържа да не избухне. Но в големия бизнес е като в покера - човек не бива 

да издава чувствата си. Ако той откажеше да удовлетвори исканията на лидерите им, 
двата профсъюза щяха да подкрепят другите кандидати. А точно в този момент Фаулър 
имаше нужда от всеки глас в .своя полза и цената му се стори приемлива. 

- Смятайте, че сме се договорили, господа! - изрече спокойно той. 
- Чудесно! - потри ръце Донован. 
- Удоволствие е да се преговаря с вас! - добави Петерсон. 
След това двамата побързаха да напуснат кабинета на Фаулър, доволни от свършеното. 
Дебора влетя секунда по-късно. По настояване на Пол тя беше следила целия разговор 

чрез скрита камера. 
- Ти беше прав, Пол! - рече разкаяно тя. - Толкова са гнусни, че направо не повярвах, 

когато се съгласи с условията им. Та това си беше чисто-изнудване! 
- Но направено толкова фино, че ако прожектирам тази лента в съда, тя няма да 

докаже подкупността на двамата мошеници - каза Пол. - В голямата игра човек понякога 
трябва да прави компромиси със съвестта си, Дебора. Смятам, че получих достатъчно за 
лирата, която трябва да преведа в сметките на профсъюзите. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Печелиш 2 точки популярност. 
Отиди на 48. 

 
54.   

В края на диспута двамата трябваше да отговорят и на още един много спорен въпрос - 
задълженията на богатите граждани на Яфисо към общината. 

- Все по-популярна става идеята, че данъчното облагане облагодетелства богатите - 
каза водещият. - Чрез умението на своите адвокати те плащат много ниски данъци и 
затова трябва да компенсират тази несправедливост с доброволни или задължителни 
дарения към общината. Какво мислите по този въпрос, господин Фергюсън? 

- Подобна идея мирише на комунизъм! - възмути се противникът на Пол. - Законите 
трябва да се спазват и щом богатите хора не ги нарушават, никой няма право да 
ограничава свободата им на избор. 

- Тогава трябва да се остави вратичка за онези, които доброволно биха подпомагали 
общината с парични средства? 



- Не, и това не бива да става! - категорично отсече Фергюсън. - Така общината ще 
получи законно основание да рекетира бизнесмените. Онези, които правят „доброволни” 
дарения, ще бъдат привилегировани за сметка на другите. Подобно решение ще изостри 
неимоверно напрежението и ще има отрицателен резултат върху икономиката. 

- А какво мислите вие, господин Фаулър? - попита водещият. 
Какво е твоето мнение? 
- даренията за общината трябва да станат част от доброто поведение за 

богатите хора в града - отиди на 29. 
- даренията за общината трябва да бъдат изцяло доброволни и не бива да се 

дискриминират по никакъв начин онези, които не са склонни към благотворителност -
 отиди на 33. 

- съгласяваш се с Фергюсън, че е опасно да се позволят такива дарения, защото 
така се създава възможност за законен рекет от страна на общината - отиди на 40. 

 
55.  

За първи път ще имаш възможност да получиш приходи от своите икономически 
решения, а също и от цялостната дейност на компанията си! Ако вече си успял да си 
осигуриш услугите на екип от специалисти, ще видиш първите резултати от този ход! 

Задраскай кодова дума „едно” и запиши кодова дума „две”. След това отиди на 170. 
 

56.  
Добил опит от сблъсъка с Кени Фергюсън, Пол беше много по-уверен в телевизионния 

диспут с Алекс Далглиш. Въпреки това опонентът му по-често вземаше инициативата и 
точно в момента говореше разпалено по въпроса за данъците. 

- Сегашната данъчна система вреди на бизнеса - твърдеше Далглиш. - Колкото 
повече печелиш, толкова повече плащаш! Управата твърди, че иска да стимулира 
разрастването на фирмите и в същото време прави така, че те да имат само вреда от 
увеличаването на печалбите си. Ако продължаваме така, скоро бизнесмените ще започнат 
да напускат Яфисо. Моята платформа е тъкмо противоположна на сегашната данъчна 
политика. Тя предвижда сериозни данъчни облекчения за хората, които упорито работят 
за разрастването на своя бизнес. Така ще бъде стимулиран прогресът! Но може би моят 
опонент, на когото слуховете приписват крайно леви убеждения, смята друго! 

Какво мислиш по въпроса за данъците? 
- богатите и бедните трябва да плащат еднакви данъци в процентно отношение 

(данъкът да бъде съобразно големината на печалбата - отиди на 61. 
- богатите трябва да плащат много по-големи данъци, те и без това укриват 

големи суми - отиди на 65. 
- нужно е компромисно решение (и вълкът сит, и агнето цяло) - отиди на 69. 
 
 



 
 

57.  
Пол стана рязко от стола си. 
- Слушайте ме внимателно, господа! - изрече той с леден тон. - Ако още веднъж си 

позволите да дойдете при мен, за да ме изнудвате, лично аз ще изритам дебелите ви 
задници през вратата на кабинета си. А сега ще ви помоля да напуснете колкото е 
възможно по-бързо! 

Двамата мастити лидери си тръгнаха възмутени, а секунда по-късно в кабинета влетя 
Дебора, която беше следила развоя на преговорите чрез скрита камера. 

- Съжалявам, Пол! - рече разкаяно тя. - Видях всичко и признавам, че ти беше прав. 
Те наистина са жалки и гадни! Грешката е изцяло моя! 

- Ти просто си малко по-доверчива, отколкото е необходимо - отвърна Пол. - Не се 
притеснявай! Не си виновна, че има толкова много продажни хора на високи постове. 

По-късно се разбра, че ръководствата на двата профсъюза агитират членовете си в 
полза на другите кандидати. 

Увеличи популярността на Фергюсън и Далглиш с по 2 точки. След това отиди на 48. 
 



58.  
- Компаниите имат дълг към обществото, което е помогнало за тяхното процъфтяване - 

продължи мисълта си Фаулър. - Престъпността се увеличава и всеки е длъжен да направи 
каквото може срещу този нежелан социален процес. Ето защо компаниите трябва да 
помагат на полицията. Не говоря за подкупите, които някои полицаи получават! Става 
дума за техническо осигуряване на служителите на реда със съвременни уреди, които да 
им помагат в борбата с престъпността. Иначе се получава така - стреляш по ракета с 
прашка! 

Тази позиция увеличи популярността на Пол сред жителите на града, защото 
мнозинството от тях чувстваха остро нуждата от силна полиция, която да се 
противопостави на нарастващата престъпност. 

Печелиш 2 точки популярност. Запиши кодова дума „коз”. След това отиди на 68. 
 

59.  
Колкото повече приближаваше датата на изборите, толкова по-натоварена ставаше 

дневната програма на Пол Фаулър. Той се срещаше с представители на различни социални 
групи и търсеше начин да увеличи своята популярност, без да престъпва принципите си. 
Поредната му среща бе с трима представители на хирурзите в града. Без излишно 
увъртане те му предложиха три лири срещу задължението да ги подкрепи в борбата им за 
скъпо заплащане на операциите. 

- Но тогава бедните могат да се окажат в положение да нямат нужните за операцията 
средства - възрази Фаулър. 

- Просто ще трябва да си намерят дарител - отвърнаха светкавично хирурзите. 
Какво ще направиш? 
- ще приемеш парите и ще подкрепиш идеята за рязко увеличаване на таксите за 

операции - отиди на 76. 
- ще откажеш да вземеш парите им и, разбира се, няма да подкрепиш искането им 

- отиди на 79. 
 

60.  
Пол едва се сдържа да не избухне. Но в големия бизнес е като в покера - човек не бива 

да издава чувствата си. Ако той откажеше да удовлетвори исканията на лидерите им, 
двата профсъюза щяха да подкрепят другите кандидати. А точно в този момент Фаулър 
имаше нужда от всеки глас в своя полза и цената му се стори приемлива. 

- Смятайте, че сме се договорили, господа! - изрече спокойно той. 
- Чудесно! - потри ръце Донован. 
- Удоволствие е да се преговаря с вас! - добави Петерсон. 
След това двамата побързаха да напуснат кабинета на Фаулър, доволни от свършеното. 
Дебора влетя секунда по-късно. По настояване на Пол тя беше следила целия разговор 

чрез скрита камера. 



- Ти беше прав, Пол! - рече разкаяно тя. - Толкова са гнусни, че направо не повярвах, 
когато се съгласи с условията им. Та това си беше чисто изнудване! 

- Но направено толкова фино, че ако прожектирам тази лента в съда, тя няма да 
докаже подкупността на двамата мошеници - каза Пол. - В голямата игра човек понякога 
трябва да прави компромиси със съвестта си, Дебора. Смятам, че получих достатъчно за 
лирата, която трябва да преведа в сметките на профсъюзите. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Печелиш 4 точки популярност. 
Отиди на 48. 
 

61.  
- Тъй като съм потърпевш от сегашната данъчна политика на градската управа - 

отвърна Фаулър, - мога смело да заявя, че тя се нуждае от реформи! Както сме равни пред 
закона, така трябва да сме равни и пред данъчните служби. По-голямата печалба не бива 
да се облага с по-голям данък! От друга страна, не съм съгласен, че данъкът трябва да 
намалява с увеличаването на печалбата. В това отношение икономическата платформа на 
моя опонент е направо смехотворна. Разбирам желанието му да служи на определени 
кръгове в Яфисо, но те са така малобройни, че едва ли трябва да им се угажда за сметка на 
милионите обикновени граждани. Еднакви данъци - това е моето становище! 

Уви, твоята позиция е във вреда на обикновения човек. Почти навсякъде по света 
данъците нарастват с увеличаване на печалбата и хората намират това за справедливо. 
Изравняването на данъка е в полза на богатите, а те не са хората, за чиито гласове 
трябва да се бориш! 

Увеличи популярността на Далглиш с 2 точки. След това отиди на 75. 
 

62.  
Изказването на Фаулър в подкрепа на исканията на хирурзите взриви общественото 

мнение. Медиите не пропуснаха да припомнят думите му по време на диспута с Фергюсън, 
когато той се изказа в защита на съвсем противоположно становище. Противоречието в 
думите на кандидата неизбежно се отрази на неговата популярност. 

Печелиш 3 лири. Губиш 5 точки популярност. 
Отиди на 73. 
 

63.  
Отказът на Фаулър не изненада особено представителите на хирурзите. Те сигурно си 

спомняха думите му по време на диспута с Фергюсън и знаеха твърдата му позиция по 
въпроса за платеното здравеопазване. 

Отиди на 73. 
 
 
 



64.  
- Не смятам, че точно полицията се нуждае от финансова помощ - продължи Пол. - 

Напротив, тя се нуждае от строг финансов контрол. Имате ли представа колко висок е 
процентът на корумпирани полицейски служители? Защото аз имам - огромен е! И след 
като управата не вижда смисъл да сложи нещата с полицията в ред, аз не смятам, че 
кампаниите трябва да помагат. Получава се така - наливаш в пробита каца. Безсмислено е. 
Полицията трябва да си помогне сама, преди да поиска помощ отвън! 

Запиши кодова дума „сок”. След това отиди на 68. 
 

65.  
- Макар самият аз да съм собственик на много печеливша компания - отвърна 

Фаулър, - не смятам, че са нужни данъчни облекчения за богатите хора в Яфисо. Напротив, 
ние, за разлика от обикновения гражданин, имаме много начини да укриваме доходи и да 
се спасяваме от данъци. Умелите счетоводители и ловките адвокати - те са нашата армия, 
която никога не търпи поражения в схватките с данъчните инспектори! Ето защо в моята 
платформа ясно е подчертано, че данъкът трябва да нараства с увеличаване на печалбата! 
Богатите трябва да плащат много по-голям данък от обикновените хора! 

Печелиш 2 точки популярност. 
Отиди на 75. 

 
66.   

Изказването на Фаулър в подкрепа на исканията на хирурзите взриви общественото 
мнение. Медиите не пропуснаха да припомнят думите му по време на диспута с Фергюсън, 
когато той беше на друго становище. Противоречието в думите на кандидата неизбежно 
се отрази на неговата популярност. 

Печелиш 3 лири. Губиш 3 точки популярност. 
Отиди на 73. 
 

67.  
Отказът на Пол да подкрепи искането на хирурзите изненада неприятно техните 

представители. 
- Но, господин Фаулър! - възрази плахо един от тях. - От думите ви по време на 

телевизионния диспут с господин Фергюсън ние останахме с впечатлението, че сте на 
наша страна. А ето че сега откриваме противоречие в думите ви. Излиза, че сте излъгали 
милиони зрители от телевизионния екран. Сам разбирате, че ще направим всичко 
необходимо, за да убедим избирателите да не гласуват за вас. 

Въпреки тази заплаха Фаулър остана непреклонен. 
Губиш 2 точки популярност. 
Отиди на 73. 
 



68.  
Задраскай кодова дума „три” и запиши кодова дума „четири”. След това отиди на 

170. 
 

69.   
- Моето положение е твърде деликатно - отвърна Фаулър. - Не крия, че съм богат и 

притежавам изключително печеливша компания. Следователно за мен е изгодно данъкът 
да не се увеличава с увеличаване на печалбата. От друга страна, не е справедливо всички 
да плащаме еднакви данъци, защото моята армия от адвокати и счетоводители ще ми 
помогне да спестя част от данъка и така ще излезе, че плащам по-малко. Компромис - това 
е моята позиция! Данъкът трябва да нараства много бавно с увеличаване на печалбата! 

Печелиш 1 точка популярност. Увеличи и популярността на Далглиш с 1 точка. 
Отиди на 75. 
 

70.  
- Полицията се нуждае от помощ отвън - продължи мисълта си Пол. - Друг е 

въпросът, че мнозина полицейски служители злоупотребяват с положението си. Имам 
достоверни сведения за висок процент на корумпираност в тази сфера. Ето защо смятам, 
че полицията е длъжна да си помогне и сама! Компаниите, в това число и моята, могат да 
отделят известни малки суми, но истинската помощ ще дойде едва когато самите полицаи 
докажат, че са достойни за нея! 

Тази позиция увеличи популярността на Пол сред жителите на града, защото 
мнозинството от тях чувстваха остро нуждата от силна полиция, която да се 
противопостави на нарастващата престъпност. 

Увеличи популярността си с 1 точка. Запиши кодова дума „кос”. След това отиди на 
68. 

 
71.  

Изказването на Фаулър в подкрепа на исканията на хирурзите не изненада 
общественото мнение. Медиите припомниха думите му по време на диспута с Фергюсън, 
когато той също се изказа за платено здравеопазване. Тази твърда позиция неизбежно се 
отрази лошо на популярността на кандидата за кмет сред по-бедните слоеве на 
населението. 

Печелиш 3 лири. Губиш 1 точка популярност. 
Отиди на 73. 
 

72.  
Отказът на Пол да подкрепи искането на хирурзите изненада неприятно техните 

представители. 



- Но, господин Фаулър! - възрази плахо един от тях. - От думите ви по време на 
телевизионния диспут с господин Фергюсън ние останахме с впечатлението, че сте на 
наша страна. А ето че вие твърдо се застъпвате за безплатно или поне ниско платено 
здравеопазване. Излиза, че сте излъгали милиони зрители от телевизионния екран. Сам 
разбирате, че ще направим всичко необходимо, за да убедим избирателите да не гласуват 
за вас. 

Въпреки тази заплаха Фаулър остана непреклонен. 
Губиш 1 точка популярност. 
Отиди на 73. 

 
73.  

Погледни в таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако си отбелязал, че имаш собствена 
телевизия, отиди на 83. В противен случай отиди на 82. 

 
74.  

- Ти си луд! - възкликна съкрушено Рой. - И защо, ако смея да попитам, направи тази 
глупост? 

- И аз се питам същото - добави Дебора. - Преди време същият този човек твърдеше, 
че нищо няма да го спре да рекламира хазартни игри, ако това му носи добра печалба. 

- Може би съм размислил! - каза тихо Пол, гледайки Дебора в очите. - Може би 
мнението на един човек, когото много ценя, ми е помогнало да открия, че не е морално да 
се рекламират пороци, особено когато са маскирани като забавления. 

- Трогната съм, Пол! - развълнувано прошепна Дебора. - Благодаря ти! 
- Аз трябва да ти благодаря - отвърна той. - Ти ми помогна да взема правилно 

решение. Не печелившото, но правилното. 
Рой вдигна примирено рамене и се засмя. Очевидно Пол беше влюбен и нищо нямаше 

да е в състояние да промени решението му. 
Печелиш 2 точки щастие. 
Отиди на 82. 
 

75.  
Другият много спорен въпрос беше дали компаниите трябва да помагат на полицията в 

борбата с престъпността, правейки доброволни дарения. 
- В никакъв случай! - пенеше се Далглиш. - В този свят всеки се оправя сам и не 

виждам защо трябва да глезим полицаите. Ако компаниите започнат да правят дарения за 
полицията, работещите в другите сфери също ще поискат да бъдат подпомогнати 
финансово. Това е комунизъм - богатите да споделят спечеленото с бедните. 

- Някои го наричат християнско милосърдие! - обади се Фаулър. - Но ние се 
отклонихме от въпроса... 

Какво мислиш ти? 



- компаниите трябва да помогнат на полицията с каквото могат - отиди на 58. 
- полицията трябва да се оправя сама с проблемите си - отиди на 64. 
- може би полицията се нуждае от известна помощ, но тя не бива да е прекалено 

голяма, нито пък е жизнено необходима - отиди на 70. 
 

76.  
Коя от трите изброени кодови думи си записал? 
- „тор” - отиди на 62. 
- „кал” - отиди на 66. 
- „бор” - отиди на 71. 
 

77.  
Новината за щедрото предложение на Хил Уилямсън стигна до Дебора и Рой, които 

нахлуха развълнувани в кабинета на Пол. 
- Е, разказвай! - потри доволно ръце Рой. - Дойдоха ли вече паричките от 

букмейкъра? 
- Не - отвърна Фаулър. - Отхвърлих предложението му! 
Ако имаш кодова дума „пор”, отиди на 74. В противен случай отиди на 80. 
 

78.  
Дебора прие новината за сделката с „Хил Уилямсън” с открита враждебност. 
- Не вярвах, че наистина ще се съгласиш да рекламираш пороци, прикрити като 

удоволствия - каза възмутено тя. - Но като си тръгнал да го правиш, давай по-смело! 
Публични домове, наркотици, кървави зрелища и насилие - ето какво трябва на твоята 
телевизия, за да печели наистина добре! 

- Не разбирам - разпери безпомощно ръце Пол. - Когато ме попита дали смятам да 
рекламирам такива неща, аз съвсем честно ти признах, че нямам повод да не го правя, 
когато ми трябват пари. 

- Въпреки това не вярвах, че си способен да го направиш! - избухна Дебора и 
напусна стаята. 

Дълго след това тя не можа да прости на Пол за сделката с букмейкъра. 
Губиш 1 точка щастие. 
Отиди на 82. 
 

79.  
Коя от трите изброени кодови думи си записал? 
- „тор” - отиди на 63. 
- „бор” - отиди на 67. 
- „кал” - отиди на 72. 
 



80.  
- Ти си луд! - възкликна съкрушено Рой. - И защо, ако смея да попитам, направи тази 

глупост? 
- Мисля, че знам отговора - обади се Дебора с блеснал поглед. - Права ли съм, Пол? 
Той потвърди с жест. 
- Преди време Пол ми обеща, че няма да рекламира пороци, прикрити като 

забавления, по своята телевизия. Ето че сега изпълнява обещанието си. Наистина съм 
горда да работя за вас, господин Фаулър! 

Рой вдигна примирено рамене и се засмя. Очевидно Пол беше влюбен и нищо нямаше 
да е в състояние да промени решението му. 

Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 82. 
 

81.  
Фаулър нямаше начин да откаже щедрото предложение. Парите бяха повече от 

нормалното за такава реклама! 
Печелиш 3 лири. 
Ако имаш кодова дума „пор”, отиди на 78. В противен случай отиди на 84. 

 
82.  

Задраскай кодова дума „ четири” и запиши кодова дума „пет”. След това отиди на 
170. 
 

83.  
След като стана собственик на собствен телевизионен канал, Фаулър получи няколко 

примамливи рекламни предложения. Едно от тях идваше от „Хил Уилямсън” - най- 
голямата букмейкърска агенция. Собственикът на могъщата хазартна империя предлагаше 
3 лири срещу задължението телевизионният канал на Фаулър да излъчва реклами за 
игрите на късмета. 

Ако приемеш това предложение, отиди на 81. В противен случай отиди на 77. 
 

84.  
- Как можа да го направиш, Пол! - възмути се Дебора, когато разбра за сделката. - 

Нима твоята дума не означава нищо? Не си ли спомняш, че ми обеща да не рекламираш 
пороци, маскирани като забавления? Много добре знаеш, че онзи букмейкър прибира 
паричките на хора, които се надяват на голямата печалба и нямат достатъчно ум да 
прозрат, че всичко е една крупна измама! 

Оправданията, че предизборната кампания се нуждае от финансови постъпления, не 
помогнаха. Дълго след този случай Дебора не можеше да се примири с факта, че е била 
излъгана. 



Губиш 6 точки щастие! Не бих се учудил, ако тази твоя оценка е паднала под нулата! 
Честно казано, нямаш особени шансове за успех, но решението е изцяло твое. Ако 
продължиш играта, отиди на 82. 

 
85.  

Популярността на Фаулър растеше и мнозина от влиятелните хора в града започнаха 
да му обръщат внимание. Един ден в кабинета му влезе самият началник на полицията в 
Яфисо. Още от вратата той започна да се оплаква за окаяното техническо състояние на 
своето ведомство. 

- Накратко, дошли сте при мен с молба за финансова помощ, така ли? - прекъсна го 
Пол, за да съкрати ненужната увертюра. 

- Една-две лири, не повече - изплю камъчето полицаят. 
Ако се съгласиш да дадеш 2лири на полицията, отиди на 89. В противен случай отиди 

на 102. 
 

86.  
- Наистина съм ви задължен - каза полицаят. - Слушах вашето изказване по време на 

диспута с Алекс Далглиш. Тогава си помислих, че сте свестен човек. Ако служебното ми 
положение не ме задължаваше да бъда неутрален, бих гласувал за вас. - Той се поколеба за 
момент,.после продължи: - Дано не ме помислите за някой нахалник, но аз наистина се 
стремя да си гледам добре работата. И най-неприятната й част е просенето на пари от 
богати компании. Не ми отговаряйте сега, но ако след време прецените, че имате 
възможност да ни помогнете с още една лира, ще ви бъда безкрайно благодарен. 

Пол се вгледа в събеседника си и реши, че човекът говори искрено. 
Отбележи, че си похарчил 2 лири. 
Ако решиш да отпуснеш още 1 лира на полицията, отиди на 99. В противен 

случай отиди на 93. 
 

87.  
- Знаех си, че не бива да се надявам на помощ от ваша страна - промърмори 

полицаят, ставайки от мястото си. - Още от думите ви на онзи диспут с Алекс Далглиш 
трябваше да разбера що за стока сте. Но съм доволен, че се уверих лично. Простете, че ви 
обезпокоих. 

Той напусна кабинета с широка крачка, а Пол остана дълго време загледан след него. 
Надяваше се, че не си е създал един враг повече. 

Отиди на 105. 
 

88.   
- С удоволствие приемам! - възкликна Пол, който пред-почиташе скуоша пред 

работата с тежести. 



- Грег Солмън - представи се мъжът. - Работил съм като главен редактор във всички 
по-известни вестници, радиостанции и телевизионни канали в Яфисо, а напоследък се 
отдавам на спорт, харчейки спечеленото. 

- Пол Фаулър - представи се Пол, очаквайки мъжът да покаже, че го познава. Но 
явно името му не говореше нищо на Солмън. 

- Виждал съм ви някъде, а и името ви ми е познато! - отбеляза замислено мъжът едва 
когато двамата влизаха в клетката за скуош. - Не от клуба, а отнякъде другаде! 

- Аз съм един от тримата кандидати за кмет на града - скромно подхвърли Пол. - 
Плакатите ми са залели Яфисо. 

- Точно така! - оживи се Солмън. - Вие сте човекът, за когото работи Дебора Евънс! 
- Познавате ли я? 
- Как да не я познавам! Аз я учих на журналистика, когато прохождаше в занаята. 

Поздравете я от стария Грег, тя непременно ще се сети за мен! 
Играта започна, но любопитството глождеше Пол и той не пропусна да научи нещо 

повече за Дебора от този неочакван информатор. 
Какво точно те интересува? 
- кое е любимото й цвете - отиди на 94. 
- има ли си сериозен приятел - отиди на 100. 
 

89.  
- Мисля, че две лири са добро начало - усмихна се Пол, разписвайки чека. 
Полицаят го прие с широка усмивка. 
Погледни в таблицата „КОДОВИДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „коз” - отиди на 86. 
- „кос” - отиди на 92. 
- „сок” - отиди на 97. 
 

90.  
- Хм, значи така! - промърмори полицаят, ставайки от мястото си. - Едно говорите 

пред избирателите, а друго вършите на практика. Слушах ви на онзи диспут с Алекс 
Далглиш. Тогава пеехте друга песен, а сега ви се свидят две лири! Вие сте долен човек! 
Ще се погрижа хората да научат какъв лицемер е Пол Фаулър! 

Той затръшна гневно вратата на кабинета, а Пол гледа дълго след него, клатейки 
отчаяно глава. Беше направил грешка и нямаше как да я поправи. Въобще не се изненада, 
когато само ден по-късно всички медии публикуваха изявленията на полицая. Те се 
отразиха зле на популярността на Фаулър. 

Губиш 4 точки популярност. 
Отиди на 105. 
 



91.  
Рой уреди среща между Пол и кмета на Яфисо, който трябваше да напусне поста си 

след няколко седмици. Той молеше за малка финансова помощ, от която общинската 
управа изпитваше отчаяна нужда. 

Ако си склонен да дариш 2 лири на общината, отиди на 101. В противен случай отиди 
на 108. 

 
92.  

- Благодаря ви! - каза полицаят и стана от мястото си. - Бяхте много щедър. 
Уверявам ви, че вашите пари ще бъдат използвани, за да възтържествува справедливостта! 

Фаулър дълго гледа след него. Надяваше се, че е успял да направи от този човек свой 
приятел. Все пак дарението не беше никак скромно. 

Отбележи, че си похарчил 2 лири. След това отиди на 105. 
 

93.  
- Засега не мога да отделя повече средства - въздъхна Пол. - Не ви обещавам, но 

може би след изборите... 
- Простете, ако съм ви притеснил - изправи се полицаят. - Бяхте много щедър! 
Фаулър дълго гледа след него. Надяваше се, че е успял да направи от този човек свой 

приятел. Все пак дарението не беше никак скромно. 
Отиди на 105. 
 

94.  
Пол едва изчака края на играта. Двамата бяха оставили саковете си в различни 

съблекални, затова той покани мъжа да се срещнат в кафето на клуба, след като вземат по 
един душ за отмора. Солмън се съгласи с удоволствие и скоро двамата отново се срещнаха. 

- Мъчи ви любопитството, нали? - започна направо Солмън. - Не отричайте, аз имам 
нюх за тези работи. В това няма нищо нередно, така че просто ме питайте нещо за Дебора 
и ще се постарая да ви бъда полезен. 

Пол бързо преодоля смущението си. 
- Ами чудя се дали знаете кое е любимото й цвете - каза той. 
- О, вие сте романтик! - повдигна вежди Солмън. - Не се бойте, на никого няма да 

издам тази тайна. А колкото до цветето, не е нещо екстравагантно. Лале! 
- Дано не ви отегчавам, но бих искал да ви задам само още един въпрос - каза Пол. 
Запиши кодова дума „лале”. След това отиди на 104. 
 

95.  
Задраскай кодова дума „пет” и запиши кодова дума „шест”. След това отиди на 170. 

 
 



96.  
- Хм, значи така! - промърмори полицаят, ставайки от мястото си. - Едно говорите 

пред избирателите, а друго вършите на практика. Слушах ви на онзи диспут с Алекс 
Далглиш. Тогава пеехте друга песен. Вие сте долен човек! Ще се погрижа хората да 
научат какъв лицемер е Пол Фаулър! 

Той затръшна гневно вратата на кабинета, а Пол гледа дълго след него, клатейки 
отчаяно глава. Беше направил грешка и нямаше как да я поправи. Въобще не се изненада, 
когато само ден по-късно всички медии публикуваха изявленията на полицая. Те се 
отразиха сериозно на популярността на Фаулър. 

Губиш 6 точки популярност. 
Отиди на 105. 
 

97.  
- Благодаря ви! - каза полицаят и стана от мястото си. - Честно казано, не очаквах от 

вас да помогнете. Слушах ви на онзи диспут с Алекс Далглиш, но въпреки това реших да 
опитам. Сега се радвам, че го сторих. Уверявам ви, че вашите пари ще бъдат използвани, 
за да възтържествува справедливостта! 

Фаулър дълго гледа след него. Надяваше се, че е успял да направи от този човек свой 
приятел. Все пак дарението не беше никак скромно. 

Отбележи, че си похарчил 2 лири. Увеличи популярността си с 1 точка.  
След това отиди на 105. 

 
 

98.  
- Може би някой друг път - любезно отклони поканата Пол. - Дошъл съм специално 

за фитнес-залата. 
- Жалко! - въздъхна мъжът. - Е, приятно спортуване! 
Той се отдалечи с бавни крачки. Няколко минути по-късно, на път за залата, Пол 

отново го видя. Мъжът бе успял да си намери партньор и двамата тъкмо влизаха в една от 
клетките за скуош. 

Тренировката се оказа много полезна. Пол се почувства освежен и загрят. Тялото му се 
намираше в отлична форма. 

Повиши оценките си за атака и защита в таблицата „ЧЕРНАТА МАСКА “ с по 1 
точка. След това отиди на 95. 

 
99.  

- Май наистина сте закъсали - засмя се Пол, разписвайки втори чек, този път за една 
лира. - Заповядайте! 

Полицаят го гледаше с невярващи очи. 



- Знаете ли - каза той, - не мога да остана равнодушен към вашата щедрост. Ако 
някога имате проблем и сметнете, че аз съм в състояние да ви помогна, не се колебайте да 
ме потърсите. 

Пол дълго гледа след него. Беше доволен от постъпката си, макар три лири да бяха 
много пари. Въпреки всичко те бяха евтина цена, ако полицейският началник удържеше 
на думата си. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Запиши кодова дума „зора”.  
След това отиди на 105. 
 

100.  
Пол едва изчака края на играта. Двамата бяха оставили саковете си в различни 

съблекални, затова той покани мъжа да се срещнат в кафето на клуба, след като вземат по 
един душ за отмора. Солмън се съгласи с удоволствие и скоро двамата отново се срещнаха. 

- Мъчи ви любопитството, нали? - започна направо Солмън. - Не отричайте, аз имам 
нюх за тези работи. В това няма нищо нередно, така че просто ме питайте нещо за Дебора 
и ще се постарая да ви бъда полезен. 

Пол бързо преодоля смущението си. 
- Ами чудя се дали тя си има сериозен приятел - каза той. 
- Не съм я виждал поне от една година - отвърна Солмън. - Но щях да чуя, ако беше 

успяла да хареса някого. Тя е известна с високите си изисквания. Да знаете само колко 
хора се мъчеха да я свалят! Но тя не се интересуваше от никого. Правеха се големи 
залагания за шансовете на всеки обожател и нито един не успя да спечели, освен мен. Аз 
залагах винаги срещу мъжете. Ето защо съм сигурен, че щях да чуя от някой приятел, ако 
Дебора най-сетне е открила мъжа на своите мечти. Съжалявам, ако съм ви разочаровал, но 
наистина не ви съветвам да хлътвате по нея. 

- Дано не ви отегчавам, но бих искал да ви задам само още един въпрос - каза Пол, 
пропускайки покрай ушите си последните думи на Солмън. 

Запиши кодова дума „роза”. След това отиди на 104. 
 

101.  
- С удоволствие ще ви предоставя тези пари - съгласи се Фаулър. - Още утре ще се 

погрижа да ги приведа на сметка на общината. 
Отбележи, че си похарчил 2 лири. 
Погледни в таблицата „КОДОВИ ДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „роб” - отиди на 103. 
- „топ” - отиди на 110. 
- „бум” - отиди на 113. 
 
 



102.  
- Съжалявам! - разпери безпомощно ръце Фаулър. - Хващате ме в лош момент. 

Предизборната кампания поглъща всичките ми средства. 
Погледни в таблицата „КОДОВИ ДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „коз” - отиди на 96. 
- „кос” - отиди на 90. 
- „сок” - отиди на 87. 
 

103.  
- Дано не прекалявам - продължи молбата си кметът на Яфисо, - но три е повече от 

две. Ако имате възможност да ни отпуснете още една лира, ще ви бъда безкрайно 
благодарен. 

Ако решиш да похарчиш още една лира, отиди на 107. В противен случай отиди на 
114. 

 
104.  

- На ваше разположение съм - отвърна сърдечно Грег. 
- Какво обича да прави тя, когато си почива? Къде ходи, какво харесва? 
- Вижте, ако искате да й направите впечатление, заведете я на някоя постановка, за 

която не се намират билети - посъветва го Солмън. - Тя обожава театъра! А най-голямата 
ви грешка ще бъде да я поканите на опера. 

- Ще го имам предвид - усмихна се доволен Пол. - Благодаря за ценните съвети. 
- Те са повече от професионални, въпреки че са безплатни - усмихна се в отговор 

Грег. - Послушайте ме и няма да съжалявате. А сега ме извинете, но трябва да ви напусна. 
Преди да се разделят, Солмън още веднъж напомни на Пол да предаде поздрави на 

Дебора. 
Запиши кодова дума „кино”. След това отиди на 95. 
 

105.  
С наближаване края на предизборната кампания Пол все по-рядко намираше време да 

поддържа формата си. Обикновено двамата с Рой ходеха да играят скуош в един спортен 
клуб. Но веднъж Рой беше зает и Пол отиде сам. 

Все още не беше решил дали да потърси партньор за скуош, или да посети фитнес-
залата, когато към него се приближи мъж на средна възраст с атлетично тяло и 
интелигентна физиономия. 

- Днес сте сам - отбеляза той. - Значи ли това, че няма с кого да поиграете скуош? 
Защото в такъв случай ставаме двама и можем да направим няколко игри. 

Пол си спомни, че беше виждал мъжа и преди. Той беше чест посетител на клетките за 
скуош и обикновено се появяваше в клуба в компанията на пищна млада жена. 



Ако избереш фитнес-залата, за да подобриш оценките си за атака и защита, отиди 
на 98. В случай че предпочетеш скуоша, отиди на 88. 

 
106.  

- Нека намалим сумата на една лира - предложи кметът. - Дори това ще е достатъчно. 
Ако решиш да похарчиш една лира, отиди на 111. В противен случай отиди на 116. 
 

107.  
- Разбира се! - отвърна Пол. - Ще разполагате с парите още утре! 
- Искам да знаете, че оценявам по достойнство вашата щедрост в момент, когато 

сигурно сте принуден да отделяте много средства за предизборната си кампания - каза 
кметът на тръгване. - Не ми остава много време на поста, който заемам, но ако има нещо, 
което мога да направя за вас, само ми кажете. 

Фаулър обеща да се възползва от услугите му и двамата се разделиха със симпатия 
един към друг. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Печелиш 1 точка популярност. Запиши кодова дума 
„кмет”. 

Отиди на 109. 
 

108.  
- Боя се, че не мога да отделя две лири - вдигна рамене Пол. - Предизборната 

кампания поглъща много средства. Трябва да ме разберете! 
Погледни в таблицата „КОДОВИДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „роб” - отиди на 106. 
- „топ” - отиди на 112. 
- „бум” - отиди на 118. 
 

109.  
Погледни в таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако си отбелязал, че имаш собствена 

телевизия, отиди на 126. В противен случай отиди на 131. 
 

110.  
- Искам да знаете, че оценявам по достойнство вашата щедрост в момент, когато 

сигурно сте принуден да отделяте много средства за предизборната си кампания - каза 
кметът на тръгване. - Не ми остава много време на поста, който заемам, но ако има нещо, 
което мога да направя за вас, само ми кажете. 

Фаулър обеща да се възползва от услугите му при нужда и двамата се разделиха със 
симпатия един към друг. 

Печелиш 1 точка популярност. Запиши кодова дума „кмет “. 



Отиди на 109. 
 

111.  
- Е, това вече е по възможностите ми - отвърна Пол. - Още утре ще приведа сумата 

по сметка на общината. 
- Доволен съм и на толкова, макар от думите ви на диспута да излизаше, че сте готов 

да окажете по-значителна помощ - каза кметът на тръгване. 
Пол отмина намека с мълчание и двамата се разделиха без лоши чувства един към друг. 
Отбележи, че си похарчил 1 лира. Губиш 1 точка популярност. 
Отиди на 109. 
 

112.  
- Напълно ви разбирам - отвърна кметът на тръгване. - Просто бях длъжен да опитам. 

Извинете ме за пропиляното време. 
Пол бе великодушен и двамата се разделиха без лоши чувства един към друг. 
Отиди на 109. 
 

113.  
Кметът прие щедростта на Фаулър с много благодарности и обеща да подшушне тук-

там кой е най-подходящият кандидат за негов заместник. Двамата се разделиха почти като 
стари приятели, всеки доволен от обещанието на другия. 

Печелиш 1 точка популярност. 
Отиди на 109. 
 

114.  
- Боя се, че не мога да отделя дори една лира повече - вдигна рамене Пол. - 

Предизборната кампания поглъща много средства. 
- Отлично ви разбирам - отвърна кметът на тръгване. - Не исках да бъда нахален. 

Вие ми помогнахте и аз няма да забравя това. Ще подшушна където трябва кой е най-
подходящият кандидат за мой заместник. 

Фаулър му поблагодари предварително и двамата се разделиха почти като стари 
приятели. 

Отбележи, че си похарчил 1 лира. Печелиш 1 точка популярност. 
Отиди на 109. 
 

115.  
- Заснели са Алекс Далглиш в един стриптийз-бар, докато е танцувал на сцената с 

две от момичетата - обясни Рой. 
- Сега ми кажи, че момичетата са били голи - потри доволно ръце Пол. 



- Само по обувки! - ухили се Рой. - С този видеозапис можем да направим 
първокласен скандал! 

Ако решиш да пуснеш материала, за да навредиш на Далглиш, отиди на 120. Другият 
вариант е да се опиташ да изнудиш Далглиш - отиди на 123. 

 
116.  

- Съжалявам, но дори тази малка сума не е по силите ми - отвърна Фаулър. 
- Човек не би допуснал, че сте толкова стиснат, ако се съди по думите ви на диспута 

с Фергюсън - възмутено се надигна от мястото си кметът. - Излиза, че обещанията ви са 
само празни приказки, с които да прилъжете гласоподавателите. Но аз ще се постарая 
сметките ви да излязат криви! 

Преди Пол да направи опит да го спре, кметът тръшна ядосано вратата зад гърба си. 
Още на следващия ден медиите разтръбиха неговите обвинения срещу Фаулър и от това 
популярността на Пол спадна. 

Губиш 3 точки популярност. 
Отиди на 109. 
 

117.  
Дебора остана приятно учудена от излъчването на материала. 
- Мислех, че ще се опиташ да изнудиш Далглиш - каза тя. 
- Признавам, че ми мина през главата да го направя - отвърна Пол. - Но после си 

спомних за нашия разговор и размислих. Ти беше права, престъпление е да се укрива 
информация от обществото. 

- Пол Фаулър, приятелите ти трябва да се гордеят с теб 
- усмихна се Дебора. - Вместо да се превърнеш в безпощадна акула, от ден на ден 

ставаш все по-благороден. Започвам да вярвам, че и спечелването на изборите няма да те 
поквари! 

Пол се надяваше, че тя не го казва само на шега. 
Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 131. 
 

118.  
- Напълно ви разбирам - отвърна кметът на тръгване. - След като слушах изказването 

ви по време на диспута с Кени Фергюсън, се бях приготвил да бъда позорно изритан от 
вашия кабинет. Но вие се държахте учтиво с мен и дори само това е достатъчно, за да 
остана приятно изненадан. Ще подшушна тук-там, че ви смятам за подходящ кандидат за 
мой заместник. 

Пол поблагодари предварително за услугата и двамата се разделиха почти като стари 
приятели. 

Печелиш 1 точка популярност. 



Отиди на 109. 
 

119.  
Дебора прие тежко изнудването на Далглиш. 
- Не вярвах, че си способен на такава низост, Пол! - рече разочаровано тя. - Преди 

време ти ми призна, че не би се поколебал да го направиш, но аз, глупачката, си мислех, 
че само се шегуваш. 

- В предизборната кампания няма място за шеги - рязко отвърна Пол. - Имам нужда 
от пари и тези три лири от Далглиш дойдоха тъкмо навреме. 

Губиш 2 точки щастие. 
Отиди на 131. 
 

120.  
Още същата вечер зрителите видяха падението на Алекс Далглиш и макар по-късно от 

неговия щаб да се появиха плахи опровержения, мнозина гласоподаватели отписаха този 
кандидат. 

Намали популярността на Алекс Далглиш с 3 точки. 
Ако си записал кодова дума „сом”, отиди на 117. В противен случай отиди на 124. 
 

121.  
- Заснели са Кени Фергюсън в един стриптийз-бар, докато е танцувал на сцената с 

две от момичетата - обясни Рой. 
- Сега ми кажи, че момичетата са били голи - потри доволно ръце Пол. 
- Само по обувки! - ухили се Рой. - С този запис можем да направим първокласен 

скандал! 
Ако решиш да пуснеш материала, за да навредиш на Фергюсън, отиди на 125. 

Другият вариант е да се опиташ да изнудиш Фергюсън - отиди на 130. 
 

122.  
Дебора остана приятно учудена от излъчването на материала. 
- Мислех, че ще се опиташ да изнудиш Фергюсън - каза тя. 
- Признавам, че ми мина през главата да го направя - отвърна Пол. - Но после си 

спомних за нашия разговор и размислих. Ти беше права, престъпление е да се укрива 
информация от обществото. 

- Пол Фаулър, приятелите ти трябва да се гордеят с теб - усмихна се Дебора. - 
Вместо да се превърнеш в безпощадна акула, от ден на ден ставаш все по-благороден. 
Започвам да вярвам, че и спечелването на изборите няма да те поквари! 

Пол се надяваше, че тя не го казва само на шега. 
Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 131. 



 
123.  

- Или пък да спечелим някоя и друга лира - отвърна Пол и посегна към видеофона. 
Далглиш остана неприятно изненадан от малкия откъс, който Фаулър му показа. 

Двамата бързо се договориха за сумата, която трябваше да бъде изплатена, за да не стигне 
видеозаписът до милиони телевизионни зрители. 

Печелиш 3 лири. 
Ако си записал кодова дума „сом”, отиди на 119. В противен случай отиди на 128. 
 

124.  
Дебора остана доволна от излъчването на материала. 
- До последния момент не бях сигурна, че ще се откажеш от изнудването на 

Далглиш - призна тя. 
- Не ти ли обещах преди време, че никога няма да се 
превърна в изнудван? - засегна се Пол. - Аз държа на думата си. 
- Сега съжалявам - разкая се тя. - Ти издържа блестящо проверката! 
Пол така и не разбра каква проверка е имала предвид. 
Отиди на 131. 
 

125.  
Още същата вечер зрителите видяха падението на Кени Фергюсън и макар по-късно от 

неговия щаб да се появиха плахи опровержения, мнозина гласоподаватели отписаха този 
кандидат. 

Намали популярността на Кени Фергюсън с 3 точки. 
Ако си записал кодова дума „сом”, отиди на 122. В противен случай отиди на 129. 
 

126.  
Пол преглеждаше сведенията за дейността на компанията през последната седмица, 

когато в кабинета му нахлу развълнуван Рой Колмън. 
- Пипнахме го! - провикна се той. - Един от нашите екипи го е издебнал и всичко е 

записано на видеокасета. Вече успях да я прегледам. В съда не биха признали записа за 
доказателство, но ако го излъчим, хората ще се замислят дали да гласуват за такъв 
негодник. 

Пол уморено вдигна глава и тихо каза: 
- Би ли ми обяснил спокойно какво точно се е случило? 
Хвърли един зар. Ако числото е четно, отиди на 115. 
Ако е нечетно, отиди на 121. 
 
 
 



127.  
Дебора прие тежко изнудването на Фергюсън. 
- Не вярвах, че си способен на такава низост, Пол! - рече разочаровано тя. - Преди 

време ти ми призна, че не би се поколебал да го направиш, но аз, глупачката, си мислех, 
че само се шегуваш. 

- В предизборната кампания няма място за шеги - рязко отвърна Пол. - Имам нужда 
от пари и тези три лири от Фергюсън дойдоха тъкмо навреме. 

Губиш 2 точки щастие. 
Отиди на 131. 
 

128.  
Дебора нахлу бясна в кабинета на Пол. 
- Не исках да повярвам, че си способен да изнудиш някого - каза задъхано тя, - а ето 

че се случи. Твоя работа! Но не мога да ти простя, че ме излъга! Спомняш ли си, че ми 
обеща никога да не използваш изнудване? 

- Ситуацията беше трудна, Дебора - опита се да възрази Пол. - Трябваха ми пари, а 
Далглиш имаше за какво да си плати. 

- Поне си спести оправданията - махна отчаяно с ръка тя. 
Дълго време след този случай отношенията им бяха обтегнати. Дебора трудно 

прощаваше лъжата. 
Губиш 6 точки щастие. 
Отиди на 131. 
 

129.  
Дебора остана доволна от излъчването на материала. 
- До последния момент не бях сигурна, че ще се откажеш от изнудването на 

Фергюсън - призна тя. 
- Не ти ли обещах преди време, че никога няма да се превърна в изнудвач? - засегна 

се Пол. - Аз държа на думата си. 
- Сега съжалявам - разкая се тя. - Ти издържа блестящо проверката! 
Пол така и не разбра каква проверка е имала предвид. 
Отиди на 131. 
 

130.  
- Или пък да спечелим някоя и друга лира - отвърна Пол и посегна към видеофона. 
Фергюсън остана неприятно изненадан от малкия откъс, който Фаулър му показа. 

Двамата бързо се договориха за сумата, която трябваше да бъде изплатена, за да не стигне 
касетата до милионите телевизионни зрители. 

Печелиш 3 лири. 
Ако си записал кодова дума „сом”, отиди на 127. В противен случай отиди на 135. 



 
131.  

Задраскай кодова дума „шест” и запиши кодова дума „седем”. След това отиди на 
170. 

 
132.  

Ще ти предложа един нестандартен ход в тази игра на тънки сметки! Ако си готов 
да похарчиш 2 лири за откриване на нови работни места, без това да ти донесе точки 
популярност или приходи в лири, отиди на 136. Разумно ще бъде да се откажеш от това 
предложение и ако това е твоето решение, отиди на 140. 

На везната са поставени разумът и любопитството. По принцип винаги насърчавам 
любопитните играчи, но в този случай е малко по-различно. И двете предложения имат 
своите плюсове и минуси! 

 
133.  

- Не исках да вдигам шум около това решение - оправда се Пол. - Знам, че в 
политиката няма място за скромност, но... Просто исках да си доставя удоволствие, а то 
щеше да бъде помрачено, ако тази постъпка ми донесеше някаква полза. 

- Чувствам се горда, че работя с теб, Пол - изрече развълнувано Дебора. - Искам да 
го знаеш.. 

Тя излезе смутена от кабинета на Фаулър. Оставайки сам, той се зачуди дали само си 
въобразява, или наистина в погледа на Дебора имаше нещо повече от уважение. 

Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 134. 
  

134.  
Седмица преди изборите, точно в най-напрегнатото и запълнено с ангажименти време, 

Пол Фаулър получи покана за спешна среща с Рон Греъм, собственик на най-голямата 
телевизионна мрежа на територията на Яфисо. Пол искаше да отклони поканата, но Рой и 
Дебора не му позволиха да направи тази грешка и един ден по-късно той се срещна с 
Греъм. 

Телевизионният магнат беше угрижен и не си даваше труд да прикрива 
безпокойството си. 

- Сигурно знаете за обира в бижутерийния магазин на Поатие - започна направо 
Греъм. - Моят син е един от извършителите. Не ме питайте защо, хлапашка му работа! 
Когато научих, щях да получа удар. Веднага накарах сина си и съучастниците му да ми 
предадат бижутата. Искам да намеря начин да прикрием случая. Съгласен съм да изплатя 
някакво обезщетение на Поатие, както и да направя по едно малко дарение на полицията и 
общината, но не знам как да подходя в преговорите. Реших, че вие можете да ми 
помогнете. Разбира се, ще се реванширам достойно за тази услуга! 



Ако откажеш помощта си на Греъм, отиди на 141. Ако се опиташ да му 
помогнеш, отиди на 146. 

 
135.  

Дебора нахлу бясна в кабинета на Пол. 
- Не исках да повярвам, че си способен да изнудиш някого - каза задъхано тя, - а ето 

че се случи. Твоя работа! Но не мога да ти простя, че ме излъга! Спомняш ли си, че ми 
обеща никога да не прибягваш към изнудване? 

- Ситуацията беше трудна, Дебора - опита се да възрази Пол. - Трябваха ми пари, а 
Фергюсън имаше за какво да си плати. 

- Поне си спести оправданията - махна отчаяно с ръка тя. 
Дълго време след този случай отношенията им бяха обтегнати. Дебора трудно 

прощаваше лъжата. 
Губиш 6 точки щастие. 
Отиди на 131. 
 

136.  
- Видях това, докато преглеждах документите за дейността на компанията в 

последните дни - каза Дебора, подавайки на Пол два листа, изпълнени с подредени в 
колони цифри. - Озадачи ме сумата от две лири, която си наредил да бъде инвестирана в 
откриването на нови работни места. Ако ме беше осведомил за това решение, щях да 
организирам подходяща рекламна кампания и популярността ти щеше да скочи. 

Отбележи, че си похарчил 2 лири. 
Погледни в таблицата „КОДОВИДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „кон” - отиди на 144. 
- „вол” - отиди на 139. 
- нито една от двете - отиди на 133. 
 

137.  
Пол се надяваше, че кандидатурата му за кмет ще накара полицията и общината да се 

съобразят с молбата му, но остана излъган. Греъм трябваше да се оправя сам и 
телевизионният бос остана с впечатлението, че вместо да помогне, Фаулър само е 
навредил на сина му. Цяло щастие бе, че до изборите оставаха броени дни и затова 
телевизионните канали на Греъм нямаха време да намалят значително популярността на 
Пол. 

Губиш 2 точки популярност. 
Отиди на 148. 
 
 



138.  
Времето изтичаше неумолимо. Ден след ден популярността на Пол нарастваше и той 

догонваше другите двама кандидати. Но те все още бяха далеч пред него. 
Оставаха два дни до деня на изборите, когато Пол разбра, че ще трябва да разкрие 

самоличността на Черната маска, за да използва престижа на нощния покровител на 
Яфисо. Реши да го направи в последния ден, а преди това да разкрие чувствата си към 
Дебора. Не искаше тя да се повлияе от възхищението си към Черната маска, когато трябва 
да прецени дали изпитва нещо към Пол Фаулър. 

Ако имаш кодова дума „кино”, отиди на 152. В противен случай отиди на 143. 
 

139.  
- Не исках да вдигам шум около това решение - оправда се Пол. - Знам, че в 

политиката няма място за скромност, но... Просто исках да си доставя удоволствие, а то 
щеше да бъде помрачено, ако тази постъпка ми донесеше някаква полза. 

- Не разбирам - каза замислено Дебора. - Преди време ти заяви, че откриването на 
нови работни места не е нищо повече от умел ход за печелене на популярност. А ето че 
сега си на съвсем друго мнение. 

- Понякога човек си признава по-трудно добрите дела, отколкото грешките - засмя се 
Пол. 

- Чувствам се горда, че работя с теб, Пол - изрече развълнувано Дебора. - Искам да 
го знаеш. 

Тя излезе смутена от кабинета на Фаулър. Оставайки сам, той се зачуди дали само си 
въобразява, или наистина в погледа на Дебора имаше нещо повече от уважение. 

Отиди на 134. 
  
 

140.  
- Видях, че си отхвърлил предложението на Рой да инвестираш две лири в откриване 

на нови работни места - подхвърли Дебора, докато двамата с Пол преглеждаха по-
следните данни от социологическите проучвания. 

- Той иска да го направя съвсем безвъзмездно - обясни Пол. 
- А ти не можеш да понесеш мисълта, че ще инвестираш без печалба! - засмя се 

Дебора. 
Погледни в таблицата „КОДОВИДУМИ”, за да видиш коя от трите изброени думи 

си записал: 
- „кон” - отиди на 156. 
- „вол” - отиди на 151. 
- нито една от двете - отиди на 145. 
 

141.  



Пол успя дипломатично да убеди телевизионния бос, че не е подходящият за целта 
човек и в края на разговора Греъм дори му се извини, че си е позволил да го обезпокои в 
момент, когато изборите поглъщаха цялото му време. Пол великодушно прие извинението 
му и си отдъхна, когато се отърва от необходимостта да прави сериозна услуга на човек, 
когото почти не познаваше. 

Отиди на 148. 
 

142.  
Пол се надяваше на връзката си с началника на полицията в Яфисо, но тя се оказа 

недостатъчна, за да се потули напълно случаят с обира на бижутерийния магазин. Все пак 
Греъм остана доволен от услугата на Пол и в замяна спомогна за повишаване на неговата 
популярност. 

Печелиш 1 точка популярност. 
Отиди на 148.  
 

143.  
Дебора прие с удоволствие поканата на Пол да прекарат вечерта заедно. 
- Намислил съм нещо специално - усмихна се загадъчно той. - Надявам се да 

харесаш идеята ми. 
В ръката му сякаш изневиделица се появиха два билета. 
- Кино или опера? - попита подозрително Дебора. 
Къде искаш да я заведеш? 
- на кино - отиди на 157. 
- на опера - отиди на 165. 
 
  

144.  
- Не исках да вдигам шум около това решение - оправда се Пол. - Знам, че в 

политиката няма място за скромност, но... Просто исках да си доставя удоволствие, а то 
щеше да бъде помрачено, ако тази постъпка ми донесеше някаква полза. 

- Разбирам - кимна замислено Дебора. - Когато преди време ми каза, че ти харесва да 
даваш работа на хората, не бях сигурна, че си честен. Чувствам се горда, че работя с теб, 
Йол. Искам да го знаеш. 

Тя излезе смутена от кабинета на Фаулър. Оставайки сам, той се зачуди дали само си 
въобразява, или наистина в погледа на Дебора имаше нещо повече от уважение. 

Отиди на 134. 
 

145.  
- Ами никой не инвестира без възможност за печалба - оправда се смутено Пол. 
- Не и алчните бизнесмени от Яфисо - засмя се тя. 



Пол замълча. Искаше му се да не изглежда като финансова акула в очите на Дебора, но 
знаеше, че моментът не е подходящ за размекване. 

Отиди на 134. 
 

146.  
- Ще направя каквото е по силите ми - обеща Пол. 
Погледни в таблицата „КОДОВИДУМИ”, за да видиш кои от изброените думи си 

записал: 
- само „зора” - отиди на 142.  
- само „кмет” - отиди на 150. 
- „зора” и „кмет” - отиди на 155. 
- нито една от двете - отиди на 137. 
 

147.  
Пол се появи на срещата им с букет от девет прекрасни лалета. Дебора ги прие с 

възторг. 
- Любимите ми цветя! О, Пол, ти ме глезиш! 
- Напротив! - отвърна той. - Ти заслужаваш много повече! 
С елегантен жест пое ръката й и двамата влязоха в сградата на театъра. 
Останаха очаровани от представлението. След театъра двамата отидоха на вечеря в 

любимия ресторант на Дебора, където управителят веднага ги настани в приятно се- паре. 
- Не знам какво да мисля за теб - усмихна се Дебора, когато двамата останаха сами. - 

Откъде знаеш как да ме зарадваш? Поднесе ми любимите цветя! Заведе ме на постановка, 
която умирах да видя! Сякаш четеш мислите ми! 

Печелиш 1 точка щастие. 
Ако признаеш на Дебора, че си разполагал с информация за нейните вкусове, отиди на 

160. В противен случай трябва да прибегнеш до невинна лъжа на епизод 153. 
 

148.  
Задраскай кодова дума „седем” и запиши кодова дума „осем”.  
След това отиди на 170. 
 

149.  
Отиди на 153. 
 

150.  
Пол се надяваше на връзката си с кмета на Яфисо, но тя се оказа недостатъчна, за да се 

потули напълно случаят с обира на бижутерийния магазин. Все пак Греъм остана доволен 
от услугата на Пол и в замяна спомогна за повишаване на неговата популярност. 

Печелиш 2 точки популярност. 



Отиди на 148. 
 

151.  
- Ами никой не инвестира без възможност за печалба - оправда се смутено Пол. 
- Спомняш ли си един наш разговор преди известно време, когато инвестира пет 

лири за откриване на нови работни места и рекламата за това начинание ти донесе 
популярност? - припомни му Дебора. - Тогава ми каза, че го правиш само заради 
популярността. Сега разбирам, че не си ме лъгал. Искам да знаеш, че оценявам честността 
ти. 

Пол замълча. Искаше му се да не изглежда като финансова акула в очите на Дебора, но 
знаеше, че моментът не е подходящ за размекване. 

Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 134.  
 

152.  
Дебора прие с удоволствие поканата на Пол да прекарат вечерта заедно. 
- Намислил съм нещо специално - усмихна се загадъчно той. - Надявам се да 

харесаш идеята ми. 
В ръката му сякаш изневиделица се появиха два билета. 
- Театър! - възкликна Дебора. - Само не ми казвай, че са за „Нощни страхове”! Тази 

вечер е последното представление на тази постановка и аз вече се бях примирила с 
мисълта, че няма да я видя. 

- Напротив! - отвърна Пол. - Двамата с теб отиваме на театър тази вечер! 
- Чудесен си! - възкликна зарадвана тя. 
Печелиш 2 точки щастие. 
Ако имаш кодова дума „лале”, отиди на 147. В противен случай отиди на 159. 
 

153.  
- Не знам как точно се получава - разпери невинно ръце Пол. - Просто ми идва 

отвътре, съвсем спонтанно! 
- Ах, ти! - закани му се шеговито с пръст Дебора. - Нима си мислиш, че можеш да 

заблудиш една журналистка с опит като моя? Солмън ми позвъни веднага след разговора 
ви! 

Тя замълча, а Пол избухна в смях. 
- Това е мъжката солидарност - въздъхна трагично той. 
- Съжалявам, просто не исках да развалям магията! 
- Но аз не се сърдя - възпротиви се Дебора. - Напротив, беше ми забавно да те гледам 

как се опитваш да се представиш за оракул! 



Пол с облекчение установи, че тя казва истината - невинната му лъжа не я беше 
разгневила. Може би това подсказваше отговора на въпроса, който така много го 
вълнуваше какво изпитва Дебора към него... 

Отиди на 166. 
 

154.  
Как смяташ да разкриеш тайната? 
- ще я кажеш на Дебора, за да бъде първата, която ще разпространи най-горещ та 

новина (тя ще бъде щастлива от жеста) - отиди на 161. 
- ще свикаш всичко журналисти на пресконференция (това ще ти донесе  

популярност) - отиди на 168. 
 

155.  
Пол знаеше, че може без затруднение да направи исканата от Греъм услуга. Кметът на 

Яфисо и началникът на полицията в града му бяха задължени. 
И двамата с радост се съгласиха да помогнат за потулване на случая. Поатие получи 

обратно бижутата си плюс богато обезщетение, а полицията и общината също се сдобиха 
с няколко дарения. Греъм изпрати сина си в американски колеж и с това всичко приключи 
тихомълком. 

Доволен от помощта на Фаулър, Греъм направи всичко възможно, за да му помогне за 
приближаващите избори. В резултат на това популярността на Пол рязко нарасна. 

Печелиш 5 точки популярност. 
Отиди на 148. 

 
156.  

- Ами никой не инвестира без възможност за печалба - оправда се смутено Пол. 
- Спомняш ли си един наш разговор преди известно време, когато инвестира пет 

лири за откриване на нови работни места и рекламата за това начинание ти донесе 
популярност? - припомни му Дебора. - Тогава ми каза, че го правиш не толкова заради 
популярността, колкото заради удоволствието да осигуряваш работа на хората. Сега 
разбирам, че си ме лъгал. 

Пол замълча, защото нямаше оправдание за постъпката си. Дълго време след това 
Дебора не можа да му прости лъжата и отношенията им бяха обтегнати. 

Губиш 4 точки щастие. 
Отиди на 134. 
 
 
 
 
 



157.  
- Кино - отвърна Пол. 
- А мога ли да предложа нещо? - попита тя и продължи, без да изчака отговора му: - 

Тази вечер е последното представление на „Нощни страхове”. Обожавам театъра, а за тази 
постановка трудно се намират билети... 

- Не и за мен - усмихна се Пол. - Добре, отиваме на театър. 
Трябваха му няколко обаждания по видеофона, за да намери два билета за 

постановката. 
- О, Пол, ти си чудесен! - възкликна Дебора, когато билетите пристигнаха по 

специален куриер. 
Той нямаше намерение да я разубеждава. 
Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 162. 
 

158.  
Пол се появи на срещата им с букет от девет прекрасни лалета. Дебора ги прие с 

възторг. 
- Любимите ми цветя! О, Пол, ти ме глезиш! 
- Напротив! - отвърна той. - Ти заслужаваш много повече! 
С елегантен жест пое ръката й и двамата влязоха в сградата на театъра. 
Останаха очаровани от представлението. След театъра двамата отидоха на вечеря в 

любимия ресторант на Дебора, където управителят веднага ги настани в приятно сепаре. 
- Не знам какво да мисля за теб - усмихна се Дебора, когато двамата останаха сами. - 

Откъде знаеш как да ме зарадваш? Поднесе ми любимите цветя! Сякаш четеш мислите ми! 
Печелиш 1 точка щастие. 
Ако признаеш на Дебора, че си разполагал с информация за нейните вкусове, отиди на 

163. В противен случай трябва да прибегнеш до невинна лъжа на епизод 149. 
 

159.  
И двамата останаха очаровани от представлението. След театъра те отидоха на вечеря 

в любимия ресторант на Дебора, където управителят веднага ги настани в приятно сепаре. 
Там Пол трябваше най-сетне да получи отговор на най-важния въпрос, който го 
измъчваше от дълго време - какво изпитва Дебора към него... 

Отиди на 166. 
 

160.  
- Бих искал да кажа, че всичко е станало спонтанно - каза Пол. 
- Но не е така? - погледна го учудено Дебора. 
- Не - призна Пол. - Спомняш ли си един човек на име Солмън? Случайно се 

заговорих с него. Не знам, може би не е трябвало... 



- О, Пол, толкова си сладък, когато се смущаваш! - усмихна се Дебора. - Между 
другото Солмън ми се обади веднага след вашия разговор. И затова много се чудех дали 
ще имаш сили да си признаеш откъде знаеш толкова много за вкусовете ми. 

- Това е мъжката солидарност - въздъхна трагично той и двамата се засмяха. 
Дебора изглеждаше щастлива от неговото признание. Може би това подсказваше 

отговора на въпроса, който така много го вълнуваше - какво изпитва тя към него... 
Печелиш 2 точки щастие. 
Отиди на 166. 
 

161.  
Рано на другата сутрин Дебора получи спешно съобщение от Пол, който я молеше да 

отиде веднага в имението му. Изненадата от това внезапно желание не можеше да се 
сравни с изумлението й, когато вратата бе отворена не от Пол, а от... Черната маска. 

С рязък жест Пол свали маската си и се усмихна. 
- Исках първа да научиш новината - каза той, въвеждайки я в огромния хол. - Ти най-

добре знаеш как да поднесеш сензацията на медиите така, че до вечерта и малките деца в 
Яфисо да знаят кой е Черната маска. 

Дебора имаше нужда от време, за да се съвземе от изненадата. Но веднъж взела се в 
ръце, тя нямаше равна на себе си. 

Печелиш 2 точки щастие. 
Отиди на 164. 
 

162.  
Ако имаш кодова дума „лале”, отиди на 158. В противен случай отиди на 167. 
 

163.  
- Бих искал да кажа, че всичко стана спонтанно - каза Пол. 
- Но не е така? - погледна го учудено Дебора. 
- Не - призна Пол. - Спомняш ли си един човек на име Солмън? Случайно се 

заговорих с него и стана дума за теб. Не знам, може би не е трябвало... 
- О, Пол, толкова си сладък, когато се смущаваш! - усмихна се Дебора. - Между 

другото Солмън ми се обади веднага след вашия разговор. И затова много се чудех дали 
ще имаш сили да си признаеш откъде знаеш какви цветя обичам. 

- Това е мъжката солидарност - въздъхна трагично той и двамата се засмяха. 
Дебора изглеждаше щастлива от неговото признание. Може би това подсказваше 

отговора на въпроса, който така много го вълнуваше - какво изпитва тя към него... 
Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 166. 
 
 



164.  
Вестта плъзна из Яфисо със скоростта на мълния. Скоро всички говореха само за това. 

А в последните емисии на всички телевизионни канали главната новина беше не толкова 
самоличността на Черната маска, колкото рязкото нарастване на популярността на Пол 
Фаулър. 

Прибави точките за престиж на Черната маска към точките за популярност на Пол 
Фаулър. 

Отиди на 391. 
 

165.  
- Опера - отвърна Пол. 
- О, не! - отчаяно възкликна тя. - Мразя операта! Всичко друго, но не и опера! 
- Ами добре - смутено промълви Пол. - Ще ги дам на Рой тогава. 
- А мога ли аз да предложа нещо? - попита тя и продължи, без да изчака отговора му: 

- Тази вечер е последното представление на „Нощни страхове”. Обожавам театъра, а за 
тази постановка трудно се намират билети... 

- Не и за мен - усмихна се Пол. - Добре, отиваме на театър. 
Трябваха му няколко обаждания по видеофона, за да намери два билета за 

постановката. 
- О, Пол, ти си чудесен! - възкликна Дебора, когато билетите пристигнаха по 

специален куриер. 
Той нямаше намерение да я разубеждава. 
Отиди на 162. 
 

166.  
- Дебора, отдавна искам да ти кажа нещо - започна решително Пол. - Познавам те от 

няколко седмици, но сякаш си била около мен през целия ми живот. Мечтал съм за 
момиче като теб и когато се появи в живота ми, то беше като сбъдната мечта. 

- О, Пол, не може ли да говорим за това след изборите? - прошепна тихо Дебора. - И 
двамата работихме много през изминалите седмици и напрежението ни е изтощило, поне с 
мен е така. Трябва ми малко време, за да си почина и да осмисля всичко, което се случва 
между нас. 

- Ще говорим след изборите - каза Пол. - Просто исках да знаеш колко много те 
харесвам. 

- Мислиш ли, че не си личеше? - усмихна се тя.-Трудно ми беше да правя разлика 
между човека, който ме гледа с влюбен поглед, и строгия шеф, за чиято изборна победа 
трябваше да дам всичко от себе си. 

Вечерята мина приятно, а на другия ден Пол най-сетне трябваше да свали черната 
маска. 

Отиди на 154. 



 
167.  

Отиди на 159. 
 

168.  
Сигналът на видеофона събуди Дебора. Все още сънена, тя съзря на екрана 

възбудената физиономия на Ерик Стоун, главния редактор на вестника, в който работеше. 
- Днес няма да работиш за Пол Фаулър, нали? - изстреля на един дъх той. - Защото 

има една работа, която е тъкмо за теб! 
- Ерик, взех си неплатен отпуск, за да работя за Фаулър до изборите! - въздъхна 

уморено Дебора. - Капнала съм! Намери някоя млада и талантлива журналистка, която все 
още не е направила свря голям пробив... 

- Да разбирам ли, че не те интересува кой се крие зад черната маска? - прекъсна я 
той. - Защото тайнственият покровител на Яфисо ще разкрие самоличността си на 
специална пресконференция и си мислех... 

- Къде? - извика Дебора. - Кога? Казвай, дявол да те вземе! 
Половин час по-късно тя се смеси с тълпата журналисти, които очакваха появата на 

човека, който представляваше загадка за всички. Свалянето на маската му щеше да бъде 
гореща новина, изместваща дори утрешните избори. 

Флайърът на Черната маска влетя в огромната зала през панорамното стъкло и увисна 
на метър от земята. Люкът се отвори и на прага застана Той! 

С рязко движение Пол свали маската си и огледа събраните пред погледа му 
журналисти. Зърна сред тях Дебора и й махна с ръка. След това, без да обръща внимание 
на изумените възгласи, той я повика при себе си. 

- Дами и господа, нека ви представя жената, която ще води пресконференцията! - 
заяви Пол. - Дебора, хайде да започваме! 

Печелиш 2 точки популярност. 
Отиди на 164. 
 

169.  
В този епизод трябва да определиш с колко точки ще нарасне популярността на 

всеки от двамата ти противници.  
Първо определяш колко точки популярност печели Кени Фергюсън. Хвърли зар и виж 

кое число се е паднало: 
- 1 - печели 1 точка популярност. 
- 2 или 3 - печели 2 точки популярност. 
- 4 или 5 - печели 3 точки популярност. 
- 6 - печели 4 точки популярност. 
След това повтаряш същата процедура и за Алекс Далглиш. 
 



 



Когато нанесеш повишаването на популярността на двамата си съперници в 
таблицата „ПОПУЛЯРНОСТ”, отиди на 200. 

 
170.  

Измина още един ход и дойде време за изчисляване на печалбата! 
- печелиш 2 лири от дейността на компанията си. Тази печалба не зависи от 

твоите решения, тя увеличава финансите ти всеки път, когато дойдеш на този епизод. 
Големите приходи ще дойдат от правилната икономическа стратегия. Да видим 

какво си отбелязал в таблицата „ИКОНОМИКА”! 
- ако си отбелязал „автоматизация”, печелиш 3 лири. 
- ако си отбелязал „поглъщане на малки компании”, печелиш 1 лира и губиш 1 точка 

популярност. 
- ако си отбелязал „осигурителен фонд”, печелиш 1 точка популярност. 
- ако си отбелязал „собствена телевизия”, печелиш 1 точка популярност. 
- ако си отбелязал „борсови сделки”, печелиш 1 лира. Освен това трябва да 

хвърлиш един зар и ако се падне 1, губиш 3 точки популярност. Ако хвърлиш което и да е 
число между 2 и 6, нечестната ти игра на борсата остава неза-белязана и ти прибираш 
печалбата, без това да навреди на популярността ти. 

ПРИМЕР: В таблицата „ИКОНОМИКА” си отбелязал следните дейности - 
„автоматизация” (+3 лири), „поглъщане на малки компании” (+1 лира, -1 точка 
популярност), „осигурителен фонд” (+1 точка популярност) и „собствена телевизия” 
(+1 точка популярност). Общо печелиш 4 лири и 1 точка популярност. Към тях трябва 
да прибавиш и 2-те лири, които печелиш с всеки ход от дейността на компанията. 

След като нанесеш промените в оценките си за пари и популярност, отиди на 171. 
  

171.  
Ако вече си успял да наемеш екипи от учени, които да работят за повишаване на 

някои от твоите оценки, това е епизодът, в който ще прибереш плодовете от своите 
решения! 

Виж кои екипи си отбелязал в таблицата „ЕКИПИ”. 
- „социолози” - печелиш 1 точка популярност. 
- „генетици” - печелиш 1 точка атака или защита (по твой избор). 
- „икономисти” - имаш възможност за избор. Предпазливостта подсказва да 

приемеш сигурната печалба от 1 лира. Ако решиш да рискуваш (можеш да спечелиш 2 
или дори 3 лири, но можеш и да загубиш 1 лира), отиди на епизод 172, пренебрегвайки 
указанието на следващия ред. 

Ако си изпълнил всички указания в този епизод, отиди на 169. 
 
 
 



172.  
Казват, че щастието помага на смелите! Да видим дали и в твоя случай ще се получи 

така. 
Хвърли два пъти зара и събери двете числа. Резултата от работата на 

икономистите ще определиш от сумата на двете числа: 
- 2 или 3 - печелиш 3 лири. 
- 4 или 5 - печелиш 2 лири. 
- 6, 7 или 8 - печелиш 1 лира. 
- 9 или 10 - за този ход не печелиш лири. 
- 11 или 12 - губиш 1 лира. 
След като определиш ползата от икономистите за този ход, отиди на 169. 
 

173.  
Кои точно оценки искаш да увеличиш? 
- оценките в таблицата „ФЛАЙЪР” - отиди на 174. 
- оценките в таблицата „ ЧЕРНАТА МА СКА “ - отиди на 175. 
- не искаш да увеличаваш оценките си в този ход - отиди на 176. 
Ако вече си похарчил пари за всички оценки, които си искал да повишиш, отиди на 177, 

за да се заемеш с икономическата стратегия на своята компания. 
 

174.   
Изброени са цените на 1 точка за всяка от петте оценки на флайъра. Разбира се, 

нищо не ти пречи да увеличиш някоя от оценките си с 2, 3 или дори с 4 точки наведнъж, 
стига да имаш достатъчно лири. 

- бластери - 1 лира за точка. 
- фотонно оръдие - 2 лири за точка. 
- лазерна защита - 1 лира за точка. 
- енергиен щит - 2 лири за точка. 
- охранителна система - 1 лира за точка. 
След като повишиш набелязаните от теб оценки с толкова точки, колкото смяташ 

за необходимо, и отбележиш паричните разходи, трябва да се върнеш на епизод 173. 
 

175.  
Изброени са цените на 1 точка за всяка от четирите оценки на Черната маска (не 

можеш да увеличаваш престижа му с пари, той нараства само в битките срещу 
гангстерите). Разбира се, нищо не ти пречи да увеличиш някоя от оценките си с 2, 3 или 
дори с 4 точки наведнъж, стига да имаш достатъчно лири. 

- мълнии - 1 лира за точка. 
- енергиен костюм - 1 лира за точка. 
- атака - 1 лира за точка. 



- защита - 1 лира за точка. 
След като повишиш набелязаните от теб оценки с толкова точки, колкото смяташ 

за необходимо, и отбележиш паричните разходи, трябва да се върнеш на епизод 173. 
  

176.  
Помисли си още веднъж дали наистина нямаш нужда от повишаване на някои оценки. 

Ще бъде лошо за теб, ако в този ход нямаш сили да победиш някой гангстер. 
Разбира се, ако играеш на нивата „батгърл” или „робин”, твоите начални оценки са 

достатъчно високи, за да ти осигурят възможност понякога да не се налага да отделяш 
пари за повишаване на оценките. Дори и на ниво „батман” е възможно в един или два 
хода да нямаш нужда от пови-шаване на оценките, за да нападнеш набелязания от теб 
гангстер, но това може да стане само при отлична игра. 

Върни се на епизод 173. 
 

177.  
Както сам можеш да видиш от таблицата „ИКОНОМИКА”, имаш възможност да 

избираш между шест икономически дейности, всяка от които ще ти носи някаква 
печалба. Важно е да прецениш кои от тези дейности са важни, защо-то трябва да се 
заемеш първо с тях. Другите могат да почакат за следващите ходове. 

В следващите шест епизода можеш да се запознаеш по-дробно с всяка от шестте 
дейности и да прецениш дали е възможно компанията ти да се заеме с една от тях от 
този ход. 

Не е задължително на всеки ход да отбелязваш по една дейност, с която компанията 
ти да се заеме. Но ако искаш да постигнеш добър резултат, особено на ниво „батман”, 
не трябва да се бавиш с отбелязването на икономическите дейности. 

ВНИМАНИЕ! В един ход можеш да се заемеш само с една от посочените дейности. 
Освен това нямаш право да отбелязваш една дейност два пъти, за да ти носи двойна 
печалба. 

Сам избери коя от шестте дейности искаш да проучиш по-подробно: 
- „автоматизация” - отиди на 178. 
- „нови работни места” - отиди на 179. 
- „поглъщане на малки фирми” - отиди на 180. 
- „осигурителен фонд” - отиди на 181. 
- „собствена телевизия” - отиди на 182. 
- „нечестни борсови сделки” - отиди на 183. 
Ако вече си приключил с икономическите решения, отиди на 225. 
 

178.  
Трябва да имаш 5 лири, за да отбележиш автоматизацията в таблицата 

„ИКОНОМИКА”. Ако не разполагаш с тези пари, по-добре се насочи към друга дейност. 



Заменяйки част от работниците си с машини, които вършат същата работа по-
качествено и за по-кратко време, ти ще увеличиш печалбите на компанията с 3 лири на 
ход, но ще загубиш - еднократно! - 5 точки популярност. 

Ако можеш и искаш да отбележиш дейността „автоматизация”, отиди на 184. В 
противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
179.  

Трябва да имаш 5 лири, за да отбележиш откриването на нови работни места в 
таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако не разполагаш с тези пари, по-добре се насочи към 
друга дейност. 

Правото на труд е основно за хората във всяко демократично общество, но това е 
само на теория. На практика ма-шините все повече изместват човека от много 
дейности. Те са по-бързи, по-прецизни и в крайна сметка по-печеливши! 

Ако отделиш 5 лири за тази дейност, ще повишиш популярността си с 3 точки 
(еднократно, а не на всеки ход). 

Ако можеш и искаш да отбележиш дейността „нови работни места”, отиди на 190. 
В противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
180.  

Поглъщането на малки фирми е обикновена, макар и порочна практика на силните 
компании. По този начин те се справят с конкурентите си още в зародиш. 

Не се нуждаеш от средства за тази дейност. Всеки ход тя ще ти носи 1 лира печалба, 
но ще намалява популярността ти с 1 точка. 

Ако искаш да отбележиш дейността „поглъщане на малки фирми”, отиди на 192. В 
противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
181.  

Трябва да имаш 3 лири, за да отбележиш откриването на осигурителен фонд за 
твоите работници в таблицата „ИКО-НОМИКА”. Ако не разполагаш с тези пари, по-
добре се насочи към друга дейност. 

Осигурителният фонд ще даде сигурност на работниците ти, че компанията ти ще 
се погрижи за тях или семействата им, ако с тях се случи нещастие. По този начин ще 
се засили предаността на работниците към компанията ти. Работещите за другите 
компании пък ще започнат да те уважават и да смятат, че си наистина добър човек. 
Ще се замислят какво ли би станало, ако поемеш управлението на града. А 
популярността ти ще започне да нараства с по 1 точка на ход. 

Ако можеш и искаш да отбележиш дейността „оси-гурителен фонд”, отиди на 194. 
В противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
 



182.  
Трябва да имаш 10 лири, за да отбележиш пускането на собствен телевизионен канал 

в таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако не разполагаш с тези пари, по-добре се насочи към 
друга дейност. 

Собствената телевизия ще помогне много за повишаване на твоята популярност - 3 
точки популярност в момента на пускането на канала и по 1 точка на ход. Освен това 
собствениците на телевизионни кандли понякога имат добри възможности за правене на 
пари. 

Ако можеш и искаш да отбележиш дейността „соб-ствена телевизия”, отиди на 
197. В противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
183.  

Не се нуждаеш от средства за тази дейност. Всеки ход тя ще ти носи 1 лира печалба, 
но има 16% вероятност (всеки ход ще хвърляш зар и трябва да се молиш да не се падне 1) 
да те хванат и да загубиш три точки популярност. 

За могъща компания като твоята не е проблем да играе борсовите игри по свои 
собствени правила и да извлича печалби по непозволен начин. Разполагаш с толкова добри 
адвокати, че е невъзможно да те осъдят, дори да те хванат. Но остава позорът пред 
обществото, който ще ти отнеме част от популярността. 

Ако искаш да отбележиш дейността „нечестни борсови сделки”, отиди на 223. В 
противен случай се върни на 177 за нов избор. 

 
184.  

Мъдро решение! Макар и непопулярна, автоматизацията е задължителна! 
Печалбите, които ще ти донесе тази дейност, ще компенсират загубата на 
популярност. 

Отметни с някакъв знак на празното място срещу „автоматизация”, че вече си се 
заел с тази дейност. 

Отбележи, че си похарчил 5 лири. Намали популярността си с 5 точки. След това 
отиди на 185. 

 
185.  

Дебора посрещна вестта за предстоящата автоматизация на някои производствени 
процеси с тревога. 

- Точно сега ли трябваше да го правиш, Пол? - попита тя. - Въпросът не е само в 
загубата на популярност. Не се ли чувстваш като злодей, когато уволняваш хора? Та те са 
човешки същества, имат семейства, за които да се грижат, а ти ги оставяш на улицата! 

- Слушай, Дебора - избухна Пол, - има една стара приказка, която казва, че трябва да 
счупиш няколко яйца, ако искаш да направиш омлет. Не съм някакво чудовище, но парите 
ми трябват! 



Как ще продължиш защитната си реч? 
- добра или не, автоматизацията е факт, с който Дебора трябва да се примири -

 отиди на 186. 
- ако вече си отбелязал „нови работни места”, можеш да изтъкнеш това като 

смекчаващо вината обстоятелство - отиди на 187. 
- ако решиш да обещаеш, че ще направиш всичко възможно, за да откриеш нови 

работни места, отиди на 188. 
- ако решиш да обещаеш на всяка цена да откриеш нови работни места, отиди на 

189. 
 

186.  
- Ти си голямо момиче - продължи вече по-спокойно Пол. - Видяла си достатъчно, за 

да разбереш какво става тук. Ако не успея да намеря пари, ще загубя изборите и Яфисо ще 
попадне в ръцете на престъпниците. Ето защо аз просто трябва да намеря пари! 

- Разбирам, но това не ми помага да преодолея чувството си за вина към уволнените 
хора - отвърна тихо Дебора. 

Губиш 1 точка щастие. Отиди на 225. 
 

187.  
- Неотдавна похарчих много пари, за да открия нови работни места - напомни й Пол. 

- Ако това не ти помогне да преодолееш отвращението си към мен, не мога да на-правя 
нищо повече. 

- Не се отвращавам от теб - отвърна тихо Дебора. - Просто се чувствам виновна, 
задето тези хора губят работата си. Не ме питай защо, сигурно изглежда глупаво. 

Печелиш 1 точка щастие. 
Отиди на 225. 
 

188.  
- Не мога да ти обещая със сигурност - продължи вече по-спокойно Пол, - но ще се 

постарая да намеря пари за откриване на нови работни места. 
Запиши кодова дума „кол”. След това отиди на 225. 
 

189.  
- Обещавам ти, че на всяка цена ще намеря пари, за да открия нови работни места - 

продължи вече по-спокойно Пол. - Повярвай, няма да те излъжа. Държа на думата си! 
Запиши кодова дума „сън”. След това отиди на 225. 
 
 
 
 



190.  
Откриването на нови работни места е морално задължение на богатите компании. 
Отметни с някакъв знак на празното място срещу „нови работни места”, че вече си се 

заел с тази дейност. 
Отбележи, че си похарчил 5 лири. Увеличи популярността си с 3 точки. След 

това отиди на 191. 
 

191.  
Дебора се справи отлично със задачата да разгласи инициативата на компанията и да 

повиши популярността на своя шеф. 
- Все още не съм наясно какво те накара да похарчиш тези пари - каза тя, донасяйки 

в кабинета на Пол последните данни от социологическите проучвания. 
Какъв е твоят искрен отговор? 
- печелиш популярност за изборите - отиди на 196. 
- изпитваш удоволствие, когато даваш работа на хората - отиди на 222. 
 

192.  
Дано да съзнаваш, че прилагаш един от мръсните номера в бизнеса. Надявам се да го 

правиш само от нужда, а не за удоволствие. В противен случай ти си дори по-лош от 
престъпниците, с които се бори Пол Фаулър. 

Отметни с някакъв знак на празното място срещу „поглъщане на малки фирми”, че 
вече си се заел с тази дейност. 

Отиди на 193. 
 

193.  
- Каквито и оправдания да измисляш, тази работа си остава гадна - възрази Дебора, 

когато Пол се опита да й обясни защо трябва да даде ход на сделките за поглъщане на 
няколко малки фирми и присъединяването им към неговата компания. 

Губиш 1 точка щастие. 
Отиди на 225. 
 

194.  
Дано да не откриваш този фонд в някой от последните ходове на играта, защото тогава 

той няма да оправдае вложените в него пари. 
Отметни с някакъв знак на празното място срещу „осигурителен фонд”, че вече си се 

заел с тази дейност. 
Отбележи, че си похарчил 3 лири. 
Отиди на 195. 
 
 



195.  
Дебора засия, когато научи за новата инициатива на компанията на Фаулър. 
- Чудесно решение! - плесна с ръце тя. - Вече знам как точно да популяризирам тази 

идея и да накарам работниците да гласуват за Пол. 
- Не го правя само заради това - възрази той. 
- Знам - успокои го Дебора. - Ти си добър човек и искаш да помогнеш на 

работниците. Уважавам те за това. 
Печелиш 1 точка щастие. Отиди на 225. 
 

196.  
- Хвърли един поглед на нарастващата ми популярност и ще разбереш защо се правя 

на благороден - каза откровено Пол. - От време на време човек трябва да флиртува с 
масите! 

- Може и така да е - отвърна Дебора, - но аз си мисля, че не си чак толкова 
коравосърдечен, колкото се опитваш да се изкараш. 

Печелиш 1 точка щастие. Запиши кодова дума „вол”. 
Отиди на 225. 
 

197.  
Мъдър избор, за който няма да съжаляваш! Но трябва да си много внимателен, 

защото телевизията дава власт, която става опасна, ако не се държи под контрол! 
Отметни с някакъв знак на празното място срещу „собствена телевизия”, че вече си 

се заел с тази дейност. 
Отбележи, че си похарчил 10 лири. Увеличи популярността си с 3 точки. След 

това отиди на 198. 
 

198.  
Дебора посрещна новината за пускането на собствен телевизионен канал със смесица 

от ентусиазъм и страх. 
- Имам дълъг стаж в този бранш - сподели тя опасенията си. - Телевизията ще те 

направи популярен, това е сигурно. Но в същото време ще бъдеш подложен на толкова 
много изкушения? 

- Например? - попита Пол. 
- Рекламите - светкавично отвърна тя. - Какво ще стане, когато собственици на 

стриптийз-барове ти предложат щедри суми, за да пускаш техни реклами и да подмамваш 
младите в пошлите им коптори? Ами хазарта? Нима ще рекламираш и букмейкърски 
къщи? 

Смяташ ли да приемеш офертата на някоя букмейкърска къща, ако пожелае да 
рекламира в твоята телевизия? 

- да - отиди на 199. 



- не - отиди на 220. 
 

199.  
- Дай боже да се появи такъв рекламодател, веднага ще пусна рекламите му - 

отвърна също така светкавично Пол. 
- Баща ми пропиля цяло състояние по залагания на футболни мачове - каза с укор 

Дебора. 
- А моят дядо почина в мекото си легло - не можа да сдържи иронията си Пол. - Дай 

затова да не пускам реклами на пухени възглавници! Прости ми, но ставаш смешна! 
Тя предпочете да замълчи. 
Запиши кодова дума „пор”. След това отиди на 218. 
 

200.  
Предстои ти да се справиш последователно с пет задачи: 
1) Да похарчиш няколко лири, за да повишиш някои от оценките си в таблиците 

„ФЛАЙЪР“ и „ЧЕРНАТА МАСКА”. 
2) Да решиш дали компанията ти трябва да разшири своята дейност с едно от 

предложенията в таблицата „ИКОНОМИКА”. 
3) Да решиш дали да отделиш пари за благотворителност в този ход. 
4) Да прецениш дали да наемеш екип от учени в този ход. 
5) Да нападнеш някой от гангстерите в Яфисо. 
Моят съвет е преди всичко останало да разгледаш картата на епизод 201 и да си 

набележиш няколко гангстера, които ти се струват подходящи за нападение (ако си още 
в началото на играта, не си и помисляй да нападаш някой от силните). След това отиди 
на епизодите (от 202 до 217), в които ще намериш подробна информация за това колко 
високи трябва да са твоите оценки, ако искаш да победиш набелязания гангстер. 

ВНИМАНИЕ! Ако надзърнеш предварително в епизодите от 202 до 217, не изпълнявай 
указанията в техния край, а се върни на този епизод. 

Едва когато узнаеш какви оценки ще ти трябват, за да се справиш с набелязания 
гангстер, ще можеш да определиш колко лири трябва да похарчиш, за да увеличиш 
силата си. Ако разполагаш с тези лири и си готов да ги похарчиш, всичко е наред. В 
противен случай си набележи друг противник. Разбира се, напълно възможно е да се 
откажеш от нападение в този ход. 

След повишаването на оценките и отбелязването на разходите вече можеш да се 
заемеш с другите задачи от списъка. Повишаването на оценките започва на епизод 173! 

Отиди на 173. 
 
 
 
 



201.  
Дано не се разочароваш от битките с гангстерите, защото в тях няма дълги 

описания. Книгата и без това стана по- голяма от обикновеното и затова трябваше да 
съкратя обем от бойните епизоди. 

Разгледай добре картата на Яфисо, върху която са обозначени леговищата на 
шестнадесетте най-силни гангстерски шефове в града. До имението на всеки от тях е 
сложено името му и номерът на епизода, в който ще намериш информация за това какви 
трябва да бъдат оценките ти, за да нападнеш това имение. 

Колкото по-голям е номерът на епизода, където можеш да намериш информация за 
гангстера, толкова по-силен е той. Кървавия Хю (202) е направо слабак в сравнение с 
Колекционера (217). 

Във всеки от епизодите от 202 до 217 ще намериш минимално изискване, максимално 
изискване и средна плячка. Понякога минималното и максималното изискване съвпадат. 
Не можеш да нападнеш избрания от теб гангстер, ако оценките ти не отговарят на 
минималното изискване за нападение срещу него. А само когато оценките ти отговарят 
на максималното изискване, можеш да си сигурен, че ще вземеш цялата възможна 
плячка. 

Ако играеш на ниво „батман” и искаш да постигнеш ви-сок резултат, трябва да 
нападаш само гангстери, за които твоите оценки отговарят на максималните 
изисквания за нападение. 

Не можеш да нападаш един гангстер два пъти. След всяко нападение отбелязваш в 
таблицата „ПОБЕДЕНИ ВРАГОВЕ” с кого си се сражавал, за да не го атакуваш 
повторно. 

Ако се получи така, че оценките ти не са достатъчни за победа дори срещу най-
слабия от шестнадесетте гангстери, ти трябва да се откажеш от нападение на този 
ход и да преминеш на 390. 

В противен случай всичко е наред и ти трябва само да определиш своята жертва!  
 
ВНИМАНИЕ! Изискванията на някои гангстери нарастват заедно с точките време, 

които записваш в таблицата „ПОЛ ФАУЛЪР”. Колкото по-късно ги нападнеш, толкова 
по-силен трябва да бъдеш, за да ги победиш! 

- Кървавия Хю - отиди на 202. 
- Коравия О‘Тул - отиди на 203. 
- Роберто Красавеца - отиди на 204. 
- Франсоа Гадняра - отиди на 205. 
- Жреците на бурята - отиди на 206. 
- Свидетелите на Алах - отиди на 207. 
- Кръвопийците - отиди на 208. 
- Спасителите - отиди на 209. 
- Стрелеца Джо - отиди на 210. 



- Кавалера - отиди на 211. 
- Благородния Оливие - отиди на 212. 
- Генерал Джейкъби - отиди на 213. 
- Преподобния Йоан - отиди на 214. 
- Лорд Галахър - отиди на 215. 
- Хищната Сю - отиди на 216. 
- Колекционера - отиди на 217. 
Ако не можеш или не искаш да нападаш никого в този ход, отиди на 390. 
 

202.  
Минимално изискване: 
- бластери - 2 точки. 
 Максимално изискване: 
- бластери - 3 точки. 
- охранителна система - 2 точки. 
- мълнии - 2 точки. 
- атака - 2 точки.  
Средна плячка: 
- 2 лири и 1 точка престиж. 
Ако решиш да нападнеш Кървавия Хю, отиди на епизод 239. В противен случай 

се върни на 201. 
 

203.  
Минимално изискване: 
- лазерна защита - 2 точки.  
Максимално изискване: 
- лазерна защита - 3 точки. 
- охранителна система - 2 точки. 
- енергиен костюм - 2 точки. 
- защита - 2 точки.  
Средна плячка: 
- 2 лири и 1 точка престиж. 
Ако решиш да нападнеш Коравия О'Тул, отиди на епизод 250. В противен случай 

се върни на 201. 
 

204.  
Минимално изискване: 
- бластери - 3 точки.  
Максимално изискване: 
- бластери - 3 точки. 



- мълнии - 2 точки.  
Средна плячка: 
- 1 лира и 1 точка престиж. 
Ако решиш да нападнеш Роберто Красавеца, отиди на епизод 261. В противен случай 

се върни на 201. 
 

205.  
Минимално изискване: 
- фотонно оръдие - 2 точки.  
Максимално изискване: 
- фотонно оръдие - 2 точки. 
- енергиен костюм - 2 точки.  
Средна плячка: 
- 1 лира и 1 точка престиж. 
Ако решиш да нападнеш Франсоа Гадняра, отиди на епизод 271. В противен случай 

се върни на 201. 
 

206.  
Минимално изискване: 
- бластери - 4 точки.  
Максимално изискване: 
- бластери - 4 точки. 
- охранителна система - 3 точки. 
- мълнии + атака - 7 точки. 
 Средна плячка: 
- 2 лири. 
Ако решиш да нападнеш Жреците на бурята, отиди на епизод 281. В противен случай 

се върни на 201. 
 

207.  
Минимално изискване: 
- лазерна защита - 4 точки. Максимално изискване: 
- лазерна защита - 4 точки. 
- охранителна система - 3 точки. 
- енергиен костюм + защита - 7 точки. Средна плячка: 
- 2 лири. 
Ако решиш да нападнеш Свидетелите на Алах, отиди на епизод 286. В противен 

случай се върни на 201. 
 
 



208.  
Изискване: 
- фотонно оръдие - 3 точки. 
- енергиен щит - 2 точки.  
Плячка: 
- 3 лири или 3 точки престиж. 
Ако решиш да нападнеш Кръвопийците, отиди на епизод 291. В противен случай 

се върни на 201. 
 

209.  
Изискване: 
- фотонно оръдие - 2 точки. 
- енергиен щит - 3 точки.  
Плячка: 
- 3 лири или 3 точки престиж. 
Ако решиш да нападнеш Спасителите, отиди на епизод 294. В противен случай 

се върни на 201. 
 

210.  
Изискване, ако си записал по-малко от 7 точки време: 
- енергиен щит - 3 точки. 
Изискване, ако си записал 7 или повече точки време: 
- енергиен щит - 4 точки.  
Средна плячка: 
- 1 или 2 точки за фотонно оръдие. 
Ако решиш да нападнеш Стрелеца Джо, отиди на епизод 297. В противен случай 

се върни на 201. 
 

211.  
Изискване: 
- бластери - 5 точки.  
Плячка: 
- 2 лири и 2 точки престиж. 
Ако решиш да нападнеш Кавалера, отиди на епизод 302. В противен случай се върни 

на 201. 
 

212.  
Изискване: 
- лазерна защита - 5 точки.  
Плячка: 



- 2 лири и 2 точки престиж. 
Ако решиш да нападнеш Благородния Оливие, отиди на епизод 305. В противен случай 

се върни на 201. 
 
 

213.  
Минимално изискване: 
- лазерна защита 5 точки или енергиен щит 3 точки.  
Максимално изискване: 
- лазерна защита 5 точки или енергиен щит 3 точки. 
- бластери - 5 точки. 
- фотонно оръдие - 3 точки. 
- охранителна система - 3 точки. 
- мълнии + атака - 7 точки.  
Средна плячка: 
- 4 точки престиж. 
Ако решиш да нападнеш Генерал Джейкъби, отиди на епизод 308. В противен случай 

се върни на 201. 
 

214.  
Минимално изискване: 
- бластери 5 точки или фотонно оръдие 3 точки.  
Максимално изискване: 
- бластери 5 точки или фотонно оръдие 3 точки. 
- охранителна система - 3 точки. 
- мълнии + атака - 7 точки. 
- енергиен костюм + защита - 7 точки.  
Средна плячка: 
- 4 лири. 
Ако решиш да нападнеш Преподобния Йоан, отиди на епизод 319. В противен случай 

се върни на 201. 
 

215.  
Минимално изискване: 
- лазерна защита - 3 точки. 
- енергиен щит - 3 точки. 
- фотонно оръдие - 4 точки.  
Максимално изискване: 
- лазерна защита - 3 точки. 
- енергиен щит - 3 точки. 



- фотонно оръдие - 4 точки. 
- охранителна система - 4 точки. 
- мълнии + атака - 6 точки. 
- енергиен костюм - 3 точки.  
Средна плячка: 
- 3 точки престиж и картината „Яфисо нощем”. 
Ако нападнеш след повече от 10 точки време, всички оценки в изискванията се 

повишават е 1 точка. 
Ако решиш да нападнеш Лорд Галахър, отиди на епизод 329. В противен случай 

се върни на 201. 
 

216.  
Минимално изискване: 
- лазерна защита - 4 точки. 
- енергиен щит - 4 точки. 
- бластери - 4 точки. Максимално изискване: 
- лазерна защита - 4 точки. 
- енергиен щит - 4 точки. 
- бластери - 4 точки. 
- охранителна система - 4 точки. 
- мълнии + атака - 7 точки. 
- енергиен костюм + защита - 5 точки. Средна плячка: 
- 2 лири, 2 точки престиж и картината „Яфисо 2002”. Ако нападнеш след повече 

от 10 точки време, всички 
оценки в изискванията се повишават с 1 точка. 
Ако решиш да нападнеш Хищната Сю, отиди на епизод 355. В противен случай 

се върни на 201. 
 

217.  
Минимално изискване: 
- енергиен щит - 5 точки. 
- фотонно оръдие - 5 точки. 
Максимално изискване: 
- енергиен щит - 5 точки. 
- фотонно оръдие - 5 точки. 
- охранителна система - 5 точки. 
- мълнии - 5 точки. 
- мълнии + атака - 8 точки. 
- енергиен костюм - 5 точки. 
- енергиен костюм + защита - 8 точки. 



Средна плячка: 
- 3 лири, 3 точки престиж и картината „Зората на новия ден”. 
Ако решиш да нападнеш Колекционера, отиди на епизод 373. В противен случай 

се върни на 201. 
 

218.  
- Да ме дебне някаква друга опасност освен букмейкърите? - попита шеговито Пол. 
- Да, разбира се - отвърна Дебора. - Можеш да се превърнеш в изнудвач. 
- Нима? И как ще стане това? 
- Много просто! За теб работят много журналисти. Да речем, че един от тях надуши 

някаква гореща новина за влиятелен човек в Яфисо. Ако пуснеш новината в ефир, ще 
съсипеш кариерата на човека. Но ако го накараш да си плати, за да не пуснеш материала, 
ще се превърнеш в изнудвач. ! 

- Ммм, това звучи примамливо - засмя се Пол. - Значи трябва да назначавам на 
работа журналисти с нюх към компрометиращите материали. 

- Говоря сериозно! - настоя Дебора. - Наистина ли смяташ, че би могъл да изнудиш 
някого? 

Е, би ли могъл да издържиш на изкушението да изкараш някоя и друга лесна лира? 
- да, ти си почтен човек - отиди на 219. 
- не, ще изнудиш човека по най-зверския начин, така че да не му оставиш и една 

риза на гърба - отиди на 221. 
 

219.  
- За бога, откъде ти хрумна, че мога да се превърна в жалък изнудвач! - възмути се 

Пол. - Никога, ама никога няма да го направя! 
- Дано! - отвърна кратко Дебора, но си пролича, че е доволна от реакцията на Пол. 
Печелиш 2 точки щастие. 
Отиди на 225. 

 
220.  

- Беше ми споменала, че баща ти е пропилял цяло състояние по залагания на 
футболни мачове, нали? - досети се Пол. - Добре, обещавам, че няма да приемам рекламни 
оферти от букмейкъри. 

- Благодаря - каза искрено Дебора. 
Печелиш 2 точки щастие. 
(Да знаеш, че не си прав да се водиш по акъла на една жена! Казвам ти го като човек, 

който обича залаганията! На жените им липсва спортна кръв, те не разбират 
тръпката, обаче за теб е непростимо да пренебрегваш букмейкърите! Все пак не бива да 
се тревожиш - държах да изкажа личното си мнение, но отказът от букмейкърски 
реклами не е погрешен ход в тази игра.) 



Отиди на 218. 
 

221.  
- Не само че ще го изнудя, ами направо ще му съдера кожата от гърба - засмя се Пол. 

- Който прави бели, трябва да си плаща. Защо аз да не прибера глобата? 
- Недей да се шегуваш със сериозни неща! 
Пол само махна с ръка. Не разбираше защо Дебора толкова се вживява. Самият той не 

смяташе изнудването за нещо непочтено. 
Запиши кодова дума „сом”. След това отиди на 225. 
 

222.  
- Може да си помислиш, че го правя заради популярността, която спечелих - отвърна 

Пол. - Но истината е по- различна. Бих го направил и без да съм кандидат за кмет, 
изоставащ сериозно от двамата си противници. 

_ - Вярвам ти - отвърна тихо Дебора. - Изобщо не смятам, че си някаква безжалостна 
акула. Всъщност мисля, че си много добър човек. 

Печелиш 3 точки щастие. Запиши кодова дума „кон”. 
Отиди на 225. 
 

223.  
Обичам смелите решения! Какво са 16% риск, когато на теб ти трябват пари?! Дано 

само не си закъснял прекалено много с играта на борсата! 
Отбележи с някакъв знак на празното място срещу „нечестни борсови сделки”, че 

вече си се заел с тази дейност. 
Отиди на 224. 
 

224.  
Дебора настръхна, когато научи за новата дейност на компанията на Фаулър. 
- Това е противозаконно! - каза тя. 
- Тъкмо ще ми идваш на свиждане в затвора, ако сгазя лука! - засмя се Пол. - Не 

ставай смешна, адвокатите ми направо ще изядат обвинението, дори и борсовите ченгета 
да ме заловят с ръце в меда. 

- Но популярността ти ще спадне, ако те заловят, а изборите наближават! 
- Рискът е минимален, а печалбата го оправдава - отсече Пол. - Не се сърди, Дебора, 

но в тази област ти нямаш никакви познания, така че по-добре ме послушай. Това са лесно 
спечелени пари, от които не мога да се лиша в този момент. 

- Въпреки това не ми харесва да се занимаваш с нечестен бизнес - заинати се тя и 
Пол се отказа да я убеждава. Нямаше смисъл да обяснява, че много малко неща в големия 
бизнес са честни. 

Губиш 2 точки щастие. 



Отиди на 225. 
 

225.  
Идва ред на благотворителните прояви. Можеш да отделиш между две и пет лири, 

за да помогнеш на баскетболния отбор на града или за обновяване на някои сгради с 
културно значение. 

За един ход можеш да спонсорираш само едно от изброените в таблицата 
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” шест неща (не включвам картините в списъка, защото за 
тях трябва да водиш битка)! 

Какво искаш да спонсорираш? 
- някоя от сградите (Музея, Морската градина или Културния център) - отиди на 

226. 
- баскетболния отбор - отиди на 230. 
Ако в този ход не възнамеряваш да спонсорираш града, отиди на 234. 
 

226.  
За да спонсорираш Музея на изкуството или Морската градина, трябва да имаш поне 

2 лири. За Културния център са ти нужни 3 лири. 
Не подценявай ползата от спонсорирането, макар че няма да я усетиш веднага, а 

едва в края на играта. 
Какво ще спонсорираш? 
- Музея на изкуството - отиди на 227. 
- Морската градина - отиди на 228. 
- Културния център - отиди на 229. 
Ако нямаш възможност или желание да спонсорираш обновяването на сгради с 

културно значение, отиди на 234. 
 

227.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

Музея на изкуството. 
Губиш 2 лири. 
Отиди на 234. 
 

228.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

Морската градина. 
Губиш 2 лири. 
Отиди на 234. 
 
 



229.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

Културния център. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 234. 
 

230.  
За да спонсорираш обновяването на стадиона или задържането на старите звезди, 

са ти необходими 3 лири, а за закупуване на нови звезди ти трябват 5 лири. 
Баскетболът е истинска страст за мнозина и влагането на средства в него е добър 

начин да повишиш своята популярност! 
Какво ще спонсорираш? 
- обновяването на стадиона - отиди на 231. 
- задържането в отбора на старите звезди - отиди на 232. 
- закупуването на нови звезди - отиди на 233. 
Ако нямаш възможност или желание да спонсорираш баскетбола, отиди на 234. 
 

231.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

обновяването на стадиона. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 234. 
 

232.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

задържането на старите звезди. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 234. 

233.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак, че си спонсорирал 

закупуването на нови звезди. 
Губиш 5 лири. 
Отиди на 234. 
 

234.  
Ако имаш 3 лири и искаш да наемеш екип от специалисти, който да се заеме с 

повишаването на някоя от оценките ти, сега е време да направиш своя избор! 
От какви специалисти имаш нужда? 
- социолози - отиди на 235. 
- генетици - отиди на 236. 



- икономисти - отиди на 237. 
Ако прецениш, че точно в този момент нямаш желание (или пари) за наемането на 

екип от специалисти, отиди на 238. 
 

235.  
В таблицата „ЕКИПИ” отбележи с някакъв знак, че вече си наел екип от социолози, 

които ще работят за повишаване на твоята популярност. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 238. 
 

236.  
В таблицата „ЕКИПИ” отбележи с някакъв знак, че вече си наел екип от генетици, 

които ще работят за повишаване на твоите оценки за защита и атака. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 238. 
 

237.  
В таблицата „ЕКИПИ” отбележи с някакъв знак, че вече си наел екип от 

икономисти, които ще работят за повишаване на печалбите на твоята компания. 
Губиш 3 лири. 
Отиди на 238. 
 

238.  
Време е на сцената да се появи тайното оръжие на Пол Фаулър в борбата с 

организираната престъпност в Яфисо - Черната маска. Надявам се да си послушал съвета 
ми и в този ход Черната маска да има достатъчно добри оценки, за да победи някой 
гангстер. 

Ако искаш да нападнеш някой гангстер, отиди на 201. В противен случай ти се 
отказваш от нападение за този ход и отиваш директно на 390. 

 
239.  

Ако искаш да преговаряш с Кървавия Хю, отиди на 242. В противен случай виж 
оценката си за бластери: 

- 2 - отиди на 241. 
- по-голяма от 2 - отиди на 240. 
 

240.  
Печелиш 1 точка престиж! 
Отбележи, че вече си бил при Кървавия Хю. 
Какво още искаш да спечелиш? 



- още една точка престиж - отиди на 245. 
- пари - отиди на 243. 
 

241.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 244. 
 

242.  
Кървавия Хю изпада в дива паника при вида на твоя флайър и на драго сърце си плаща, 

за да го оставиш на мира. 
Печелиш 1 лира. Запиши 1 точка време. Отбележи, че вече си бил при Кървавия 

Хю. Отиди на 390. 
 

243.  
Имаш страхотен кораб! Печелиш 1 лира. Отиди на 244. 
 

244.  
Безмилостната стрелба на флайъра бързо отказа хората на Кървавия Хю от идеята да се 

съпротивляват. Те се изпокриха по места, където бластерите не можеха да ги поразят, и 
зачакаха оттеглянето на Черната маска.  

Запиши 1 точка време. 
Отговаряш ли и на трите изброени условия? 
- охранителна система - 2 точки. 
- мълнии - 2 точки. 
- атака - 2 точки. 
Ако отговорът е „да”, отиди на 246. В противен случай отиди на 249. 
 
 

245.  
Имаш страхотен кораб! 
Печелиш още 1 точка престиж. Отиди на 244. 
 

246.  
Вместо да отлети, флайърът тихо се спусна на земята. Люкът му се отвори и оттам се 

показа Черната маска. Един от хората на Хю се изправи с бластер в ръка. Синкава мълния 
излетя от пръстите на Черната маска и порази смелчагата. Останалите схванаха смисъла 
на урока и бързо се разбягаха. 

Запиши 1 точка време. 
Каква допълнителна плячка искаш? 
- пари - отиди на 247. 
- престиж - отиди на 248. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

247.  
Печелиш 1 лира. Отиди на 390. 
 

248.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

249.  
Тъй като оценките ти не са достатъчни, за да продължиш да тормозиш Кървавия 

Хю, не ти остава нищо друго, освен да се оттеглиш. 
Отиди на 390. 
 

250.  
Ако искаш да преговаряш с Коравия О'Тул, отиди на 253. В противен случай виж 

оценката си за лазерна защита: 
- 2 - отиди на 252. 
- по-голяма от 2 - отиди на 251. 
 

251.  
Печелиш 1 точка престиж. 
Отбележи, че вече си бил при Коравия О'Тул. 
Какво още искаш да спечелиш? 
- още една точка престиж - отиди на 254. 
- пари - отиди на 255. 
 

252.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 256. 

253.  
Коравия О'Тул изпада в дива паника при вида на твоя флайър и на драго сърце си 

плаща, за да го оставиш на мира. 
Печелиш 1 лира. Запиши 1 точка време. Отбележи, че вече си бил при Коравия 0'Тул. 
Отиди на 390. 
 

254.  
Имаш страхотен кораб! 
Печелиш още 1 точка престиж. Отиди на 256. 
 

255.  
Имаш страхотен кораб! 



Печелиш 1 лира. Отиди на 256. 
 

256.  
Коравия О'Тул бе съоръжил имението си с бластери, които веднага откриха огън по 

кораба на Черната маска. Но ако гангстерите се надяваха на успех, то те твърде скоро бяха 
разочаровани. Лазерната защита на флайъра с лекота се справи с немощната атака. 

Бластерите на флайъра бързо отказаха хората на Коравия ОТул от идеята за съпротива. 
Те се изпокриха и зачакаха оттеглянето на Черната маска. 

Запиши 1 точка време. 
Отговаряш ли и на трите изброени условия? 
- охранителна система - 2 точки. 
- енергиен костюм - 2 точки. 
- защита - 2 точки. 
Ако отговорът е „да “, отиди на 257. В противен случай отиди на 260. 
 

257.  
Вместо да отлети, флайърът тихо се спусна на земята. Люкът му се отвори и оттам се 

показа Черната маска. Един от хората на Хю се изправи с бластер в ръка и стреля няколко 
пъти по нападателя. Енергийният костюм погълна лъчите. Синкава мълния излетя от 
пръстите на Черната маска и порази смелчагата. Останалите схванаха смисъла на урока и 
бързо се разбягаха. 

Запиши 1 точка време. 
Каква допълнителна плячка искаш? 
- пари - отиди на 258. 
- престиж - отиди на 259.  

 
258.  

Печелиш 1 лира. Отиди на 390. 
 

259.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

260.  
Тъй като оценките ти не са достатъчни, за да продължиш да тормозиш Коравия 

О'Тул, не ти остава нищо друго, освен да се оттеглиш. Отиди на 390. 
 

261.  
Отбележи, че вече си бил при Роберто Красавеца. Ако искаш да преговаряш с 

Роберто Красавеца, отиди на 262. Ако предпочиташ да го атакуваш, отиди на 263. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
262.  

Печелиш 1 лира. Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 
 

263.  
Запиши 1 точка време. Каква плячка търсиш? 
- пари - отиди на 264. 
- престиж - отиди на 265. 
 

264.  
Печелиш 1 лира. Отиди на 266. 
 

265.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 266. 
 

266.  
Ако оценката ти за мълнии е по-голяма от 1, отиди на 267. В противен случай отиди 

на 270. 
 

267.  
Запиши 1 точка време. Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 268. 
- престиж - отиди на 269. 
 

268.  
Взе добра плячка! 
Печелиш 1 лира. Отиди на 390. 
 

269.  
Взе добра плячка! 
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

270.  
Тъй като нямаш достатъчно високи оценки, не ти остава нищо друго, освен да 

оставиш Роберто Красавеца на мира и да се задоволиш с малката плячка. Отиди на 390. 
 

271.  
Отбележи, че вече си бил при Франсоа Гадняра. Ако искаш да преговаряш с Франсоа 

Гадняра, отиди на 275. Ако предпочиташ да го атакуваш, отиди на 272. 
 



272.  
Запиши 1 точка време. Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 273. 
- престиж - отиди на 274. 
 

273.  
Печелиш 1 лира. Отиди на 276. 
 

274.  
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 276. 
 

275.  
Печелиш 1 лира. Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 
 

276.  
Ако оценката ти за енергиен костюм е по-голяма от 1, отиди на 277. В противен 

случай отиди на 280. 
 

277.  
Запиши 1 точка време. Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 278. 
- престиж - отиди на 279. 
 

278.  
Взе добра плячка! 
Печелиш 1 лира. Отиди на 390. 
 

279.  
Взе добра плячка! 
Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

280.  
Тъй като нямаш достатъчно високи оценки, не ти остава нищо друго, освен да 

оставиш Франсоа Гадняра на мира и да се задоволиш с малката плячка. Отиди на 390. 
 

281.  
Отбележи, че вече си бил при Жреците на бурята* Ако искаш да преговаряш с 

тях, отиди на 285. Ако предпочиташ битката, отиди на 282. 
 
 



 



282.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отговаряш ли на следните две условия: 
- охранителна система: поне 3 точки. 
- мълнии + атака: поне 7 точки. 
Ако отговорът е „да”, отиди на 284. В противен случай отиди на 283. 
 

283.  
Оценките ти не са достатъчно високи, за да продължиш да тормозиш Жреците на 

бурята. Отиди на 390. 
 

284.  
Взе голяма плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2лири. Отиди на 390. 
 

285.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2лири. Отиди на 390.  
  

286.  
Отбележи, че вече си бил при Свидетелите на Алах. Ако искаш да преговаряш с 

тях, отиди на 290. Ако предпочиташ битката, отиди на 287. 
 

287.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отговаряш ли на следните две условия: 
- охранителна система: поне 3 точки. 
- енергиен костюм + защита: поне 7 точки. 
Ако отговорът е „да”, отиди на 288. В противен случай отиди на 289. 
 
 

288.  
Взе голяма плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

289.  
Оценките ти не са достатъчно високи, за да продължиш да тормозиш Свидетелите 

на Алах. Отиди на 390. 
 

290.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 
 



291.  
Отбележи, че вече си бил при Кръвопийците. Ако искаш да преговаряш с тях, отиди 

на 293. Ако предпочиташ битката, отиди на 292. 
 

292.  
Изравняваш имението на Кръвопийците със земята! Печелиш 3 точки престиж. 

Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 
 

293.  
Вземаш добър откуп от Кръвопийците! 
Печелиш 3 лири. Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 
 

294.  
Отбележи, че вече си бил при Спасителите. 
Ако искаш да преговаряш с тях, отиди на 296. Ако предпочиташ битката, отиди на 

295. 
 

295.  
Изравняваш имението на Спасителите със земята! Печелиш 3 точки престиж. 

Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 
 

296.  
Вземаш добър откуп от Спасителите! 
Печелиш 3 лири. Запиши 1 точка време. Отиди на 390. 

 
297.  

Отбележи, че вече си бил при Джо Стрелеца. Колко точки време си записал до този 
момент? 

- повече от 7 - отиди на 298. 
- не повече от 7 - отиди на 301. 
 

298.  
Ако оценката ти за енергиен щит е по-голяма от 3, отиди на 299. В противен 

случай отиди на 300. 
 

299.  
Вземаш добра плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки за фотонно оръдие. Отиди на 390. 
 
 



300.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

301.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 1 точка за фотонно оръдие. Отиди на 390. 
 

302.  
Отбележи, че вече си бил при Кавалера. Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки 

престиж. Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 304. 
- престиж - отиди на 303. 
 

303.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

304.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

305.  
Отбележи, че вече си бил при Благородния Оливие. Запиши 1 точка време. Печелиш 2 

точки престиж. Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 306. 
- престиж - отиди на 307. 
 

306.  
Взе добра плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

307.  
Взе добра плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 1 точка престиж. Отиди на 390. 
 

308.  
Отбележи, че вече си бил при Генерал Джейкъби. Ако искаш да преговаряш с 

него, отиди на 311. Ако оценката ти за енергиен щит е по-голяма от 2, отиди на 309. 
Ако оценката ти за лазерна защита е 5, отиди на 310. 
 

309.  
Защитата на твоя флайър е впечатляваща! Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки 

престиж. Отиди на 312. 



 
 

310.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки престиж. Отиди на 312. 
 

311.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 3лири. Отиди на 390.  
 

312.  
Ако оценката ти за бластери е 5, отиди на 313. Ако оценката ти за фотонно оръдие 

е по-голяма от 2, отиди на 314. 
Ако не отговаряш на нито едно от двете условия, отиди на 315. 
 

313.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки престиж. Отиди на 316. 
 

314.  
Нападателната мощ на твоя флайър е впечатляваща! Запиши 1 точка време. 

Печелиш 2 точки престиж. Отиди на 316. 
 
 



315.  
Трябва да се примириш с малка плячка. Отиди на 390.  
 

316.  
Има две условия, за да продължиш да плячкосваш: 
- охранителна система: 3 точки. 
- мълнии + атака: 7 точки. 
Ако изпълняваш и двете, отиди на 317. В противен случай отиди на 318. 
  

317.  
Вземаш отлична плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 точки престиж. Отиди на 390. 
 

318.  
Трябва да се примириш с прилична плячка. Отиди на 390. 
 

319.  
Отбележи, че вече си бил при Преподобния Йоан. Ако искаш да преговаряш с 

него, отиди на 322. Ако оценката ти за фотонно оръдие е по-голяма от 2, отиди на 320. 
Ако оценката ти за бластери е 5, отиди на 321. 

 
320.  

Нападателната мощ на твоя флайър е впечатляваща! Запиши 1 точка време. 
Печелиш 2 лири. Отиди на 323. 

 
321.  

Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 323. 
 

322.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 3 лири. Отиди на 390. 
 

323.  
Има две условия, за да продължиш да плячкосваш: 
- охранителна система: 3 точки. 
- енергиен костюм + защита: 7 точки. 
Ако изпълняваш и двете, отиди на 325. В противен случай отиди на 324. 
 

324.  
Трябва да се примириш с малка плячка. Отиди на 390.  
 



 
325.  

Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 326. 
 

326.  
Ако сумата от оценките ти за мълнии и атака е по-голяма от 6, отиди на 328. В 

противен случай отиди на 327. 
 

327.  
Трябва да се примириш с прилична плячка. Отиди на 390. 

 
328.  

Вземаш отлична плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

329.  
Отбележи, че вече си бил при Лорд Галахър. Ако искаш да преговаряш с него, отиди 

на 330. В противен случай ти предстои битка на 331. 
 

330.  
Запиши 1 точка време. Какво искаш от Лорда? 
- пари - отиди на 338. 
- да се откаже от Кени Фергюсън - отиди на 334. 
 

331.  
Виж колко точки време си записал до този момент! 
- повече от 10 - отиди на 333. 
- не повече от 10 - отиди на 332. 
 

332.  
Надявам се, че оценките ти отговарят на минималните изисквания, посочени в 

епизод 215. Отиди на 336. 
 

333.  
За да продължиш да тормозиш Лорд Галахър, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- фотонно оръдие - 5 точки. 
- лазерна защита - 4 точки. 
- енергиен щит - 4 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 339. В противен случай отиди на 335. 



 
334.  

Запиши 1 точка време. Намали популярността на Кени Фергюсън с 6 точки. След 
това отиди на 390. 

 
335.  

Запиши 1 точка време. След това отиди на 390. 
 
 
 

336.  
Печелиш 2 точки престиж. Намали популярността на Кени Фергюсън с 3 точки. 

След това отиди на 337. 
 

337.  
Запиши 2 точки време. 
Ако решиш да преговаряш с Лорда за откуп, отиди на 340. В противен случай 

атаката ти продължава на 341. 
 

338.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 5 лири. Отиди на 390. 
 

339.  
Печелиш 2 точки престиж. Намали популярността на Кени Фергюсън с 2 точки. 

След това отиди на 337. 
 

340.  
Какво искаш, за да оставиш Лорда на мира? 
-     пари - отиди на 344. 
- да оттегли подкрепата си от Кени Фергюсън - отиди на 348. 

 
341.  

Виж колко точки време си записал до този момент! 
- повече от 10 - отиди на 343. 
- не повече от 10 - отиди на 342. 
 

342.  
За да продължиш да тормозиш Лорд Галахър, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- охранителна система: 4 точки. 



- мълнии + атака: 6 точки. 
- енергиен костюм: 3 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 352. В противен случай отиди на 346. 
 

343.  
За да продължиш да тормозиш Лорд Галахър, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- охранителна система: 5 точки. 
- мълнии + атака: 8 точки. 
- енергиен костюм: 4 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 352. В противен случай отиди на 346. 
 

344.  
Печелиш 4 лири. Отидй на 390. 
 

345.  
Каква плячка ще те задоволи? 
- пари - отиди на 349. 
- да оттегли подкрепата си от Кени Фергюсън - отиди на 351. 
- от двете по малко - отиди на 353. 
- картината „Яфисо нощем” - отиди на 347. 
 

346.  
Не можеш да причиниш повече неприятности на Лорд Галахър. Отиди на 390. 
 

347.  
Поздравления! Ти откри една от трите картини! Остава да решиш какво да правиш 

с нея! 
- даряваш я на града - отиди на 350. 
- продаваш я на частен колекционер - отиди на 354. 
 

348.  
Намали популярността на Кени Фергюсън с 6 точки. След това отиди на 390. 
 

349.  
Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

350.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак срещу „Яфисо 

нощем”, че си дарил картината на града. След това отиди на 390. 



 
351.  

Намали популярността на Кени Фергюсън с 6 точки. След това отиди на 390. 
 

352.  
Лорд Галахър е победен! Очаква те наистина богата плячка! 
Запиши 2 точки престиж. След това отиди на 345. 
 
 
 

353.  
Печелиш 1 лира. Намали популярността на Кени Фергюсън с 4 точки. След 

това отиди на 390. 
 

354.  
Печелиш 3 лири от продажбата на картината! Отиди на 390. 
 

355.  
Отбележи, че вече си бил при Хищната Сю. Ако искаш да преговаряш с нея, отиди на 

356. В противен случай атакувай на 357. 
 

356.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири и 2 точки престиж. 
Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 358. 
- престиж - отиди на 361. 
 

357.  
Виж колко точки време си записал до този момент! 
- повече от 10 - отиди на 362. 
- не повече от 10 - отиди на 360. 
 

358.  
Печелиш 3 лири. Отиди на 390.  
  

359.  
Уви, ти си твърде слаб, за да причиниш повече неприятности на Хищната Сю! 
Запиши 1 точка време. След това отиди на 390. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
360.  

Запиши 1 точка време. Печелиш 2 лири и 2 точки престиж. 
Ако решиш да преговаряш с Хищната Сю, отиди на 369. В противен случай отиди на 

363. 
 

361.  
Печелиш 3 точки престиж. Отиди на 390. 
 

362.  
За да продължиш да тормозиш Хищната Сю, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- бластери - 5 точки. 
- лазерна защита - 5 точки. 
- енергиен щит - 4 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 360. В противен случай отиди на 359. 
 

363.  
Виж колко точки време си записал до този момент: 
- повече от 10 - отиди на 366. 
- не повече от 10 - отиди на 371. 
 

364.  
Уви, ти си твърде слаб, за да продължиш да тормозиш Хищната Сю. 
Запиши 1 точка време. След това отиди на 390. 
 

365.  
Хищната Сю е победена! Очаква те наистина богата плячка! 
Запиши 1 точка време. Печелиш 1 лира и 1 точка престиж. 
Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 370. 
- картината „Яфисо 2002” - отиди на 367. 
 

366.  
За да продължиш да тормозиш Хищната Сю, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- охранителна система: 5 точки. 
- мълнии + атака: 9 точки. 
- енергиен костюм + защита: 7 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 365. В противен случай отиди на 364. 



 
367.  

Поздравления! Ти откри една от трите картини! Остава да решиш какво да правиш 
с нея! 

- даряваш я на града - отиди на 368. 
- продаваш я на частен колекционер - отиди на 372. 
 

368.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак срещу „Яфисо 

2002”, че си дарил картината на града. След това отиди на 390. 
 
 

369.  
Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 358. 
- престиж - отиди на 361. 
 

370.  
Печелиш 3 лири. Отиди на 390. 
 

371.  
За да продължиш да тормозиш Хищната Сю, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- охранителна система: 4 точки. 
- мълнии + атака: 7 точки. 
- енергиен костюм + защита: 5 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 365. В противен случай отиди на 364. 
 

372.  
Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

373.  
Отбележи, че вече си бил при Колекционера. Запиши 1 точка време и 2 точки 

престиж. 
Ако искаш да преговаряш, отиди на 374. В противен случай атакувай на 375. 
 

374.  
Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 376. 
- престиж - отиди на 377. 



 
375.  

За да продължиш да тормозиш Колекционера, трябва да отговаряш и на трите 
изброени условия: 

- охранителна система: 5 точки. 
- мълнии + атака: 8 точки. 
- мълнии: 5 точки. 
Ако изпълняваш и трите условия, отиди на 378. В противен случай отиди на 379. 
  

376.  
Печелиш 5 лири. Отиди на 390. 
 

377.  
Печелиш 4 точки престиж. Отиди на 390. 
  

378.  
Запиши 1 точка време. Печелиш 3 лири и 2 точки престиж. 
Ако искаш да преговаряш, отиди на 380. В противен случай атакувай на 383. 
 

379.  
Уви, ти си твърде слаб, за да продължиш да създаваш неприятности на 

Колекционера! Отиди на 390. 
 

380.  
Каква плячка искаш? 
- пари - отиди на 382. 
- престиж - отиди на 384. 
 

381.  
Уви, ти не си достатъчно силен, за да продължиш да създаваш неприятности на 

Колекционера! Отиди на 390. 
 

382.  
Печелиш 3 лири. Отиди на 390. 
 

383.  
За да продължиш да тормозиш Колекционера, трябва да отговаряш и на трите 

изброени условия: 
- енергиен костюм: 5 точки. 
- енергиен костюм + защита: 8 точки. 



Ако изпълняваш и двете условия, отиди на 385. В противен случай отиди на 381. 
 

384.  
Печелиш 2 точки престиж. Отиди на 390. 
 

385.  
Запиши 1 точка време. Каква плячка искаш? 
- картината „Зората на новия век” и малко пари - отиди на 386. 
- само пари - отиди на 388. 
 

386.  
Печелиш 1 лира. 
Ако решиш да продадеш картината, отиди на 389. Ако предпочетеш да я дариш на 

града, отиди на 387. 
 

387.  
В таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” отбележи с някакъв знак срещу „Зората на 

новия век”, че си дарил картината на града. След това отиди на 390. 
 

388.  
Плячката е повече от добра! Печелиш 3 лири. Отиди на 390. 
 

389.  
Печелиш 2 лири. Отиди на 390. 
 

390.  
Коя от изброените кодови думи си записал? 
- „едно” - отиди на 28. 
- „две” - отиди на 32. 
- „три” - отиди на 56. 
- „четири” - отиди на 59. 
- „пет” - отиди на 85. 
- „шест” - отиди на 91. 
- „седем” - отиди на 132. 
- „осем” - отиди на 138. 
 

391.  
Погледни в таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако си отбелязал „автоматизация”, отиди 

на 392. В противен случай отиди на 399. 
 



392.  
Погледни в таблицата „ИКОНОМИКА”. Ако си отбелязал „нови работни 

места”, отиди на 393. В противен случай отиди на 396. 
 

393.  
Погледни в таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. Ако си записал кодова дума „сън”, отиди 

на 400. Ако си записал кодова дума „кол”, отиди на 397. Ако не си записал нито една от 
двете кодови думи, отиди на 394. 

 
394.  

Печелиш 1 точка щастие! Отиди на 399. 
 

395.  
Губиш 1 точка щастие! Отиди на 399. 
 

396.  
Погледни в таблицата „КОДОВИ ДУМИ”. Ако си записал кодова дума „сън”, отиди 

на 401. Ако си записал кодова дума „кол”, отиди на 398. Ако не си записал нито една от 
двете кодови думи, отиди на 395. 

 
397.  

Печелиш 1 точка щастие, защото изпълни обещанието си пред Дебора да откриеш 
нови работни места. Отиди на 399. 

 
398.  

Губиш 2 точки щастие, защото не изпълни обещанието си пред Дебора да откриеш 
нови работни места. Отиди на 399. 

 
399.  

Сега е моментът да похарчиш всички спестени лири, за да спечелиш популярност!. 
Всяка точка популярност струва 2 лири (ако имаш нечетно число лири, ще ти остане 

една лира, която няма да можеш да похарчиш). 
След като отбележиш повишаването на твоята популярност за сметка на няколко 

лири, отиди на 402. 
 

400.  
Печелиш 2 точки щастие, защото изпълни обещанието си пред Дебора да откриеш 

нови работни места. Отиди на 399. 
 
 



401.  
Губиш 3 точки щастие, защото не изпълни обещанието си пред Дебора да откриеш 

нови работни места. Отиди на 399.  
 

402.  
В този и следващия прочетен епизод ще определиш колко точки популярност печелиш 

от даряването на картини на града. 
Погледни в таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” и виж кои картини си дарил на 

града. 
- нито една от трите - отиди на 410. 
- „Зората на новия век” - отиди на 403. 
- „Яфисо 2002” - отиди на 404. 
- „Яфисо нощем” - отиди на 405. 
- „Зората на новия век” и „Яфисо 2002” - отиди на 406. 
- „Зората на новия век” и „Яфисо нощем” -отиди на 407. 
- „Яфисо 2002” и „Яфисо нощем” - отиди на 408. 
- и трите - отиди на 409. 
 

403.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 411. 
 

404.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 411. 
 

405.  
Печелиш 2 точки популярност. Отиди на 411. 
 

406.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 3 точки популярност. 
- „река” - печелиш 3 точки популярност. 
- „море” - печелиш 4 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 411. 
 

407.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 5 точки популярност. 
- „река” - печелиш 4 точки популярност. 



- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 411. 
 

408.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 5 точки популярност. 
- „река” - печелиш 4 точки популярност. 
- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със • спечелените точки, отиди на 

411. 
 

409.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 10 точки популярност. 
- „река” - печелиш 8 точки популярност. 
- „море” - печелиш 13 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 411. 
 

410.  
Тъй като не си дарил нито една от трите картини на града, ти не можеш да 

спечелиш точки популярност по този начин. 
Отиди на 411. 
 

411.  
Време е да спечелиш малко популярност, ако си спонсорирал обновяването на сгради с 

културно значение за града.  
Погледни в таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” и виж обновяването на кои сгради 

си спонсорирал. 
- нито една - отиди на 412. 
- Музея на изкуството - отиди на 413. 
- Морската градина - отиди на 414. 
- Културния център - отиди на 415. 
- Музея на изкуството и Морската градина - отиди на 416 
- Музея на изкуството и Културния център - отиди на 417 
- Морската градина и Културния център -отиди на 418. 
- и трите - отиди на 419. 
 
 



412.  
Тъй като не си спонсорирал обновяването на нито една от сградите с културно 

значение за града, ти не можеш да спечелиш точки популярност по този начин.  
Отиди на 420. 
 

413.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 420. 
 

414.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 420. 
 

415.  
Печелиш 2 точки популярност. Отиди на 420. 

416.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 3 точки популярност. 
- „река” - печелиш 4 точки популярност. 
- „море” - печелиш 3 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 420. 
 

417.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 5 точки популярност. 
- „река” - печелиш 7 точки популярност. 
- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 420. 
 

418.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 5 точки популярност. 
- „река” - печелиш 7 точки популярност. 
- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 420. 
 

419.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 



- „вода” - печелиш 8 точки популярност. 
- „река” - печелиш 13 точки популярност. 
- „море” - печелиш 10 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 420. 
 

420.  
Време е да спечелиш малко популярност, ако си спонсорирал по някакъв начин 

баскетболния отбор на града. 
Погледни в таблицата „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ” и виж по какъв начин си 

спонсорирал баскетбола в града. 
- не си спонсорирал баскетбола - отиди на 421. 
- обновяване на стадиона - отиди на 422. 
- задържане на играчи - отиди на 423. 
- купуване на играчи - отиди на 424. 
- обновяване на стадиона и задържане на играчи - отиди на 425. 
- обновяване на стадиона и купуване на играчи - отиди на 426. 
- задържане на играчи и купуване на играчи - отиди на 427 
- спонсорирал си отбора и по трите начина - отиди на 428 
 

421.  
Тъй като не си спонсорирал по никакъв начин баскетбола в града, ти не можеш да 

спечелиш точки популярност по този начин. 
Отиди на 429. 
 

422.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 429. 
 

423.  
Печелиш 1 точка популярност. Отиди на 429. 
 

424.  
Печелиш 2 точки популярност. Отиди на 429. 
 

425.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 6 точки популярност. 
- „река” - печелиш 5 точки популярност. 
- „море” - печелиш 4 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 429. 



 
426.  

Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 
печелиш: 

- „вода” - печелиш 9 точки популярност. 
- „река” - печелиш 7 точки популярност. 
- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 429. 
 

427.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 9 точки популярност. 
- „река” - печелиш 7 точки популярност. 
- „море” - печелиш 6 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 429. 
 

428.  
Виж коя от трите кодови думи си записал, за да определиш колко точки популярност 

печелиш: 
- „вода” - печелиш 18 точки популярност. 
- „река” - печелиш 15 точки популярност. 
- „море” - печелиш 11 точки популярност. 
Когато повишиш популярността на Пол Фаулър със спечелените точки, отиди на 429. 
 

429.  
Сравни точките си за популярност с популярността на Кени Фергюсън и Алекс 

Далглиш. 
- ако дори само един от двамата те изпреварва по популярност, отиди на 436. 
- ако и тримата имате равни точки популярност, отиди на 434. 
- ако ти и един от другите двама сте начело с еднакви точки популярност, отиди 

на 432. 
- ако твоята популярност е най-голяма, отиди на 430. 
 

430.  
Печелиш с лекота! 
Отиди на 438. 
 
 
 



431.  
Колко точки щастие имаш? 
- по-малко от 15 - отиди на 433. 
- точно 15 - отиди на 435. 
- повече от 15 - отиди на 437. 
 

432.  
Печелиш трудно и наказанието за това е, че губиш 1 точка щастие. 
Отиди на 438. 
 

433.  
Уви, ти не се справи с втората много важна задача в тази книга-игра! Именно 

условието да си извоюваш любовта на Дебора прави спечелването на кметските избори 
толкова трудно. Опитай отново и може би е редно да свалиш нивото на трудност, ако 
за победата не ти достигат много точки популярност. 

 
 

434.  
Печелиш невероятно трудно и наказанието за това е, че губиш 2 точки щастие. 
Отиди на 438. 
 

435.  
Намираш се на ръба между доброто и лошото представяне. За наказание запиши 1 

точка време. След това отиди на 437. 
 

436.  
Уви, това е краят! Спечелването на кметските избори беше основна задача в тази 

книга, а ти се провали! Опитай отново и може би е редно да свалиш нивото на трудност, 
ако за победата не ти достигат много точки популярност. 

 
437.  

Дебора сякаш прочете мислите, които се въртяха в главата му. Тя се усмихна и се 
затича към него. Пол едва успя да разтвори ръце и тя се хвърли в прегръдките му. 

- Глупчо! - скара му се нежно тя. - Как можеш да си помислиш, че не те обичам! 
Той я притисна до себе си и наоколо се разнесоха насърчителни викове. Двамата 

млади се стреснаха. Силните чувства ги бяха накарали да забравят, че не са сами. 
- Голяма работа! - каза Пол. - Любовта не бива да се крие. 
Дебора се повдигна лекичко на пръсти и го целуна. 
Отиди на 439. 
 



 
 

438.  
Празненството в имението на Фаулър беше в разгара си. Той не познаваше мнозина от 

онези, които сега се веселяха заради неговата победа, но се усмихваше и поздравяваше 
всеки така, сякаш е очаквал единствено него, за да се зарадва напълно на успеха си в 
изборите. 

Бизнесмени и индустриалци, изтъкнати културни и политически дейци се бяха събрали 
в имението му, за да засвидетелстват уважението си към новия кмет на Яфисо. Фаулър 
изведнъж се беше превърнал в много важна личност и всеки искаше да му бъде 
представен. Скоро непрекъснатите запознанства с нови и нови хора започнаха да 
изтощават Пол. 

Погледът му сновеше из тълпата и търсеше Дебора. Тя трябваше да бъде тук, 
невъзможно беше да отсъства в този паметен миг, освен ако...  

Не, той не искаше да мисли за тази възможност! Единствената причина Дебора да не 
присъства на празненството беше нейното нежелание да се вижда с Пол, за да отговори на 



въпроса за чувствата си към него. Той нямаше право да й се сърди, ако тя бе решила, че е 
най-добре да се разделят веднага след победата му в изборите. 

Изведнъж той я видя и застина. Погледите им се срещнаха - нейният беше щастлив и 
лъчезарен, а неговият - напрегнат до пръсване... 

Отиди на 431. 
 

439.  
Време е да попълниш последната таблица в дневника - „РЕЗУЛТАТИ”. 
ВНИМАНИЕ! Попълването на тази таблица съвсем не е задължително. Ако си 

достатъчно щастлив от победата и не търсиш висок резултат, просто мини на епилога. 
Но ако си маниак на игрите и искаш да провериш колко добре си играл, изчисли 

резултата си по следните указания: 
- За всяка точка щастие над 15 печелиш по 2 точки „резултат”. 
ПРИМЕР: Записал си 17 точки щастие, следователно печелиш (17 - 15).2 = 4 точки 

резултат. 
- Ако имаш 1 лира, печелиш 1 точка „резултат” (не можеш да имаш повече от 1 

лира, защото с парите трябваше да си купиш точки популярност в епизод 399). 
- Виж с колко точки твоята популярност превъзхожда популярността на по-

силния от двамата кандидати, колкото е разликата, толкова точки „резултат” 
печелиш. 

ПРИМЕР: Твоята популярност е 63, на Фергюсън е 60, а на Далглиш е 58. Фергюсън е 
по-силният от двамата кандидати, затова изваждаш неговата популярност от твоята: 
63 - 60 = 3, следователно печелиш 3 точки „резултат”. 

- За всяка точка време над 16 губиш по 2 точки „резултат”. 
ПРИМЕР: Записал си 18 точки време, следователно губиш: (18 - 16).2 = 4 точки 

резултат. 
Лично аз съм постигал резултат 30 на ниво „батман”, но за това постижение е 

необходимо да знаеш тайните трикове на играта и да имаш малко късмет. 
Отиди на ЕПИЛОГ. 
 

ЕПИЛОГ 
 

Пол Фаулър стана първият кмет на Яфисо от дълги години насам, който притежаваше 
силата да се опълчи срещу престъпността в града. Онези от гангстерите, които бяха 
пропуснати от Черната маска, сега трябваше да се крият от новия кмет. Мнозина 
предпочетоха да напуснат града. Други бяха упорити и останаха, но само за да бъдат 
ос ,дени и вкарани в затвора. Така с подземния свят беше свършено. 

Отърсил се от кошмара на престъпността, Яфисо вече щеше да процъфтява. 
КРАЙ 

 



ЗА НАЙ-АМБИЦИОЗНИТЕ ИГРАЧИ 
 

Трябва да знаеш, че нивото „батман” е кошмарно за всеки, който не е играл много 
пъти „Черната маска”. Съмнявам се, че дори аз, който съм измислил и написал тази книга, 
след време ще мога успешно да изиграя това ниво, да не говорим за постигането на добър 
резултат. 

В тази игра гъмжи от трикове, които не са никак очевидни. Някои от тях сигурно ще ти 
направят впечатление и ако ги използваш, резултатът ти ще се повиши. Но други ще 
останат незабелязани! 

Ето защо в следващата моя книга, озаглавена „Клопка за победители”, ще намериш 
материал, посветен на триковете за постигане на добър резултат в „Черната маска”! 

 
РАЗКАЗ ЗА КНИГАТА... 

 
Тази книга е много по-различна от всички останали от Колекция „Майкъл 

Майндкрайм”. С нея се опитах да отговоря на предизвикателството да направя книга, 
която да се играе на ходове - като стратегическа компютърна игра. Вече имах известен 
опит от писането на „Футболът - тактическа игра”, но мисля, че в „Черната маска” се 
справих по-добре с тази задача. 

„Клопка за победители” също е такава игра. Нейната схема беше готова много преди 
да седна да пиша „Черната маска”, но поради много причини тази книга ще излезе по-
късно. 

„Черната маска” беше написана изцяло през нощта и в продължение на няколко 
денонощия - последният напън за спазване на крайния срок! - ми се събираше твърде 
малко сън. Тук е мястото да благодаря на чаровните момичета, които водят нощните 
блокове на музикалната телевизия „ММ”. Започвах да пиша към осем вечерта и към един 
вече бях изморен. Тогава си пусках „ММ” - забелязваш ли съвпадението на името на тази 
телевизия с инициалите на моя псевдоним? - и в продължение на един-два часа отпочивах 
добре, за да продължа да пиша до сутринта. Понякога темите на предаванията ми 
харесваха толкова много, че исках да се свържа по телефона с водещите, за да си 
поговорим, но никога не успях да го направя - вечно ми даваше заето. Така пропуснах „да 
се направя на интересен” пред червенокосата Ели и „да си поговоря за пълнолунието и 
вампирите” с Мария, за което много съжалявам. Също така не можах да кажа на Нели, че 
това, в което наистина вярвам, е, че и следващата нощ водещата на „ММ” ще бъде 
достатъчно добра и чаровна, за да прогони умората ми. Ако може да се прави аналогия с 
успеха на шоколадовите бонбони „М&М” и на книгите-игри на „М. М.”, то и телевизията 
„ММ” я чакат добри дни! 

Напоследък съм толкова зает, че не ми остава време за четене на книги и периодът на 
писане на „Черната маска” е поредният, в който не успях да прочета дори нещо съвсем 



тънко. За сметка на това „Реквием” на Моцарт и тавите на „Металика” звучаха 
непрекъснато. 

Най-новото около мен е разпределението ми за казармата. Можеш да си представиш 
колко очарован останах, когато прочетох безмилостното „танкист” (а може би трябва да 
съм благодарен, че не е „парашутист” или „сапьор”, за които знам, че грешат само по 
веднъж). Робърт Блонд беше писал една книга с танкове, но явно на мен ми предстои 
много по-сериозно проучване на тази машина и нищо чудно да напиша една книга-игра за 
нея, ама съвсем професионално! 

В този ранен час - 8,00 на 21 август - решавам, че трябва да престана с раздувките, 
защото времето за писане изтече и трябва да предавам книгата в издателството. 

Очаквам те в „КЛОПКА ЗА ПОБЕДИТЕЛИ”, която в никакъв случай не е написана 
така, че да се превърне в „клопка за читатели”! 

Майкъл МАЙНДКРАЙМ 
 
P.S. Ако решиш, че си заслужава да ми драснеш няколко реда по какъвто и да е повод, 

ето адреса, на който можеш да се свържеш с мен: 
София 1124 
ул. „Цар Иван-Асен” № 17а Издателска къща „ХЕРМЕС”  
За Майкъл Майндкрайм 
 
Обещавам, че всички писма ще бъдат прочетени внимателно, макар че едва ли ще 

успея да отговоря на повечето от онези, които искат да им напиша писмо (не се надувам, 
просто времето наистина не стига). Ако има въпроси, които се повтарят в няколко писма, 
ще им отговоря в специален материал, който ще бъде публикуван в някоя от следващите 
ми книги-игри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 КЬМ 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. 
„ТАЙНАТА НА ОРКИТЕ” - юли 1997 година. 

„КРАЯТ НА ЗЛОТО” - август 1997 година. 
„ОСТРОВЪТ НА ДИНОЗАВРИТЕ” - септември 1997 година. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 




