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                                   Романът съдържа сцени с насилие и   
                           не  се препоръчва на лица под 14 години!  
  
 
                                                    За теб лъжа, за мен истина!                               
                                                                               Хитър Петър 
 
                   Светът е по-опасно място от стария ти квартал! 
 
                          Всяко предателство е започнало с доверие! 
 
           Не търсете лесното, стремете се към невъзможното! 
 
                                                                                
 
                                      ПРЕДГОВОР 
 
   
 Уважаеми читатели, ако не сте чели първите две книги от 
поредицата „Мъжете на честта” ви съветвам още да не си 
купувате „Без давност”! Трите романа могат да се прочетат 
и поотделно, но за да проследите приключенията на 
нашите герои от самото създаване на групата и истински да 
им се насладите, най-добре започнете с „Разплата”! Там 
подробно са описани обстоятелствата, довели един баща 
до пълно отчаяние и неговото решение да тръгне по пътя 
на отмъщението. В следващата книга - „Списъкът”, 
издирването на престъпници продължава, тя ще ви 
запознае с куп невероятни и смъртоносни истории, които 
ще ви държат в напрежение от началото до края. И 
„Разплата” и „Списъкът” се четат на един дъх, защото са 
изпълнени с динамика, те открито показват пороците и 
недостатъците на нашето общество и опитите на главните 
герои с нестандартни методи да променят това. Приех 
предизвикателството на перото, защото се опитвам  да ви 
покажа един хипотетичен свят, в който престъпниците 
наистина биват наказвани.  



   И в трите книги описвам насилието с истинското му лице, 
без цензура и без смекчаване на фактите. По тази причина 
е препоръчително непълнолетни лица и хора със слаби 
нерви да подхождат по-внимателно към страниците, 
описващи такива сцени. По обясними причини сега не 
разкривам с подробности какво се случва в „Без давност”, 
достатъчно е да ви уверя, че тя е не по-малко увлекателна 
от останалите. В нея тримата приятели изпълняват 
поставени от самото правителство задачи – те трябва да 
издирят и върнат от чужбина главния виновник, 
предизвикал фалита на една банка и съсипал съдбите на 
хиляди вложители. Но това не е всичко, още няколко човека 
избягали от правосъдието са се сврели в миши дупки из 
различни географски ширини и скрити зад високи стени 
треперят за живота си. По петите им са нашите главни 
герои - трима безмилостни преследвачи, които никак не 
обичат ненаказаните престъпления. Те ще накарат тези 
хора да разберат, че където и по света да се намират, няма 
как да избегнат възмездието. А защо се нарича „Без 
давност”? Четете и ще разберете! 
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   По кръщелно свидетелство той се казваше Ангел, но за 
съжаление човекът, стоящ зад това име нямаше нищо 
общо с библейските райски създания. Дори можеше да се 
каже, че той беше злодей. Името не отговаряше на 
характера, но то и не беше важно, почти всички от малкото 
негови приятели отдавна бяха забравили това обръщение, 
съседите и познатите му го наричаха просто Доктора.  
   Освен липсата на скрупули, тоталното незачитане на 
останалите и вродената интелигентност той притежаваше 
едно невероятно качество -  умееше да заблуждава и го 
правеше добре, защото това му харесваше. В учебниците 
по психология съществува цял раздел, описващ 



състоянието на подобни индивиди, науката ги е нарекла 
патологични лъжци, тоест хора, които се затрудняват да 
казват истината. Например в Северна Америка почти във 
всеки щат живеят такива типове, документирани са 
няколкостотин случая и в други държави, като нашата 
малка България също не прави изключение. В София още 
през 1988 година Факултетът по психични заболявания в 
Медицинска академия е регистрирал някой си Димитър 
Китов от ЖК „Младост” в София, който, както се изразил 
шефът на екипа „бил готов да излъже и баба си на 
смъртния одър”. И не само бил готов, то му е било в кръвта. 
   Но с нашенеца терапевтите ударили на камък, те в 
продължение на почти два месеца  изследвали 
поведението му, като така и не са доказали какво го кара 
постоянно да лъже. Дори след терапията с 
експериментални медикаменти човекът нямал особено 
подобрение, ако не броим, че накрая, макар и рядко  
говорел и полуистини. Написали в картона му „непоправим” 
и го пуснали по живо, по здраво.  
   И докато при всичките тези отклонения от общоприетото 
е било ясно, че част от тестваните живеят в някакъв 
паралелен свят и са психически обременени, то при Ангел 
тази диагноза не важеше, човекът бе напълно здрав. 
Асоциалното му поведение нямаше медицинско обяснение. 
Още от малък той умишлено фантазираше, дори 
репетираше пред огледалото и богатата му практика 
впоследствие го бе превърнала в истински виртуоз.  
   Донякъде приличаше на политиците, щом устните му 
мърдаха, значи лъжеше.  
   След това, в пубертета, с помощта на първата си 
любовница, трийсет и две годишна медицинска сестра бе 
наизустил десетина медицински термина и толкова умело 
жонглираше с тях, че никоя от жертвите му дори не 
предполагаше, че няма завършен 8-ми клас. Когато 
заговореше, надали някой би се усъмнил, че не е лекар, 
фразите се лееха от устата му като на преподавател по 
медицина, опитващ се да впечатли красива студентка. 
Прозвището Доктора напълно му прилягаше.  



   Сега, вече зрял мъж, отдавна изпълзял от пясъчника, се 
бе излегнал на дивана в огромния си хол и с лекота 
омайваше възрастната жена, на която току-що се бяха 
обадили. Къщата им бе най-голямата в махалата, бизнесът 
им процъфтяваше и по всичко личеше, че и занапред все 
ще намират по някой наивен балък, на когото да приберат 
парите. При тези обаждания всеки в семейството играеше 
някаква роля, но в случая не се налагаше да включват 
майка му и сестра му, сценарият позволяваше цялата 
работа да я свърши сам, навярно нямаше да се наложи да 
вика и баща си, та да играят в тандем.  
 - Вие знаехте ли, че синът ви е страдал от сънна апнея, 
изключително опасно заболяване? Хора с такава болест 
изобщо не бива да шофират? 
   Жената отсреща се разплака и така стисна телефона, че 
за малко да го счупи.  
 - Ще го спасите ли, докторе! Само той ми остана, моля ви, 
върнете ми го! 
 - Правим каквото можем, госпожо, но състоянието му е 
критично. За съжаление изчерпахме и „ноотропила”, а без 
него почти нямаме шансове. Сестрата току-що ми съобщи, 
че е изписала последната ампула от склада.  
 - Аз дори не знаех, че той има такива оплаквания. Как 
казахте, че е името на лекарството? 
 - „Ноотропил”, госпожо, но рядко го ползваме и затова 
зареждаме по малко. Доколкото знам в Окръжна болница 
все още имат от него, съветвам ви да отидете и да купите 
поне три ампули! 
   Мнимият лекар погледна към баща си, седящ във 
фотьойла и му намигна. Още преди седмица бяха проучили 
жената и знаеха почти всичко за нея, открит оставаше само 
въпросът с колко пари разполага в наличност.  
 - Но как да отида, аз съм на легло? От няколко месеца съм 
почти неподвижна, дори до таксито не мога да сляза.  
 - Прощавайте, госпожо, не знаех! Момент, тук при мен е 
полицаят, съставил протокола на катастрофата, той желае 
да разговаря с вас.  



   Баща му тежко се надигна, пое телефона и съчувствено 
заговори: 
 - Добър ден, аз съм главен комисар Величков! Без да 
искам дочух част от разговора ви и тъй като ще ходя по 
работа в Окръжна болница, мога да предложа услугите си. 
Щом не сте в състояние сама да купите медикамента, с 
удоволствие ще ви помогна.  
 - Наистина ли, много ще съм ви благодарна! Но първо 
трябва да дойдете при мен, за да ви дам парите. 
Попитайте, моля ви, лекарят, колко струват трите ампули! 
   Готово! Тази почти се бе хванала и оставаше още много 
малко докато я оскубят.  
 - За съжаление не са евтини. Д-р Кортенски предполага, че 
всяка ампула струва поне по 1000 лева, отделно ще 
трябват пари и за операцията. Черепът на сина ви сериозно 
е пострадал и само магнитният резонанс може да покаже 
със сигурност какви са пораженията.  
   Резонанс, ноотропил, сънна апнея - дългогодишният опит 
в измамите им бе показал, че с колкото по-засукани имена 
си служеха, толкова повече им вярваха жертвите. 
Авторитетнозвучащата фамилия Кортенски беше като 
магнит за възрастните хора, а споменеше ли се и 
полицията, всяка съпротива изчезваше. 
   Жената отсреща въздъхна. Беше отделяла от пенсията 
си години наред да има за лекарства, за личен асистент, че 
и за погребение, но сега момчето й се нуждаеше от тези 
пари, а коя майка не би направила всичко за детето си? 
 - Имам около 5000 лева, дано да стигнат! 
   Това беше малко, по дяволите, бяха се надявали на по-
голяма сума. Само 5000! Понякога се случваше да ударят 
джакпота и прибираха от жертвите си наистина добри пари. 
В началото, още когато започнаха, на няколко пъти 
направиха големи удари и само за няколко месеца 
построиха къщата, купиха и два луксозни автомобила. 
Лошото в този бизнес бе, че никога не знаеха с колко пари 
разполагат хората на които звънят и понякога, като днес 
например, имаха по-слаби попадения. Но какво пък, и 5000 



лева са нещо, а още бе ранния следобед и до края на деня 
имаше много време. Балъци колкото искаш! 
 - За три ампули „Ноотропил” и за резонанса са достатъчни, 
нататък лечението ще го поеме Здравната каса. Кажете си 
адреса, аз съм с кола и веднага ще дойда, че при тия 
травми времето е от съществено значение!  
   Този разговор се бе провел преди няколко часа. След 
това полицаят пристигна, осведоми я как е станала 
катастрофата, взе парите и отпътува към болницата. Тя 
рухна в леглото и се разрида, откак съпругът й преди три 
години почина остана сама и ако не беше синът й, който 
всеотдайно се грижеше за нея, направо не знаеше как ще 
се оправя. Той никога не се бе оплаквал от такова 
заболяване, най-много понякога да поизстине и да 
покашля, а сега изведнъж да заспи, докато шофира. Боже, 
дано оцелее! 
   Външната врата се отключи, в коридора се чуха стъпки и 
синът й усмихнат влезе в стаята, но като я видя да плаче, 
разтревожен изтича до нея. 
 - Мамо, какво ти е, нещо боли ли те? 
 - Сине, жив ли си ми, а те ми казаха, че си ранен – и отново 
се разрида.  
 - Не съм бил аз мамо, объркали са се. Цял ден бях на 
работа, малко напазарувах и се прибирам.  
 - Но полицаят идва, взе парите и отиде да купува 
лекарството. Някакво завъртяно име беше, само в склада 
на Окръжна болница го имало.  
   Едва като чу това на синът й всичко му стана ясно.  
 - Измамили са те мамо, как си могла да се вържеш? Нали 
гледаш новините, постоянно за това говорят, било е 
достатъчно само да ми се обадиш. Колко им даде? 
 - 5000 лева, сине, толкова бях скътала. Не ме кори, 
изплаших се и бях готова на всичко, за да те спася! 
   Той взе ръката й и започна да я милва.  
 - Не ти се сърдя, на всеки може да се случи. Халал да са 
им парите, но ги проклинам, бял ден да не видят! Като те е 
видял в това положение как не му домиля, как нещо не 
трепна в сърцето му? 



   Някои казват, че има провидение. Навярно бе така, 
защото клетвата, която току-що бе изречена, бързо пое по 
своя път.  
 - Не се ядосвай сине, пари се печелят, здраве да има! 
Защо не се обадиш на твоя съученик Гемижев, той нали е 
полицай? Разкажи му какво ни сполетя, като сте набори 
може и да ти помогне! 
 - Полицията няма да свърши работа, нуждаем се от 
помощ, а не от състрадание. Но все пак ще му звънна! 
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   Иво Ников настрои обхвата на последната камера и слезе 
от покрива. От вчера се занимаваше само с това и вече бе 
готов, и четирите бяха по местата си и невидимите им очи 
зорко следяха рисковите участъци в двора на Робинзон. 
Имаше и една скрита камера, за която знаеха само те 
двамата, тя постоянно записваше какво се случва пред нея, 
а записът се съхраняваше на специална многобайтова 
памет в мазето на къщата. Точно пред обектива й, плитко 
вкопан в земята бе капакът на бетонна шахта, отлята 
специално, за да съхранява наличните им спестявания. В 
началото на лятото, когато убиха двамата босове в София 
успяха да задигнат и част от постъпленията на 
организацията им за месеца, точно 10 милиона лева и 
половина. Сега в шахтата, прилежно увити в найлон 
държаха около 8 милиона, защото третият им приятел, 
съученикът на Иво, бе отделил своя дял и отпрашил с него 
за Варна.  
   Преди около две години съдбата случайно ги бе събрала 
и оттогава битието и на тримата коренно се промени, но по-
интересното, което произтече от тази среща бе, че те на 
свой ред също промениха живота на много престъпници. В 
случая глаголът променям не бе особено точен, можеше да 
се каже, че те направо убиваха тези хора. Всичко бе 
започнало когато Деница, дъщерятя на Иво Ников почина 
от свръхдоза наркотици и добре подредения свят, в който 
баща й дотогава живееше рухна. Не можеше и да бъде 



другояче, тя бе единственото му дете и ударът го съсипа. 
Около половин година след това той беше като в транс, 
загуби желание за живот, пропи се и бе напът да я 
последва. Вече бе стигнал дъното, още малко оставаше да 
се предаде напълно, но веднъж на гробището с него се 
случи нещо необичайно, сякаш някаква сила отвори очите 
му. Там, на гроба й, той осъзна, че може да направи нещо 
повече за нея, реши вместо да се самоунищожава, да 
издири и отмъсти на всички, моито по някакъв начин бяха 
спомогнали за смъртта й. Той повече нямаше какво да губи, 
а беше и мъжкар и това негово решение бе наистина лоша 
новина за замесените. Стегна се, влезе отново във форма 
и завинаги забрави за алкохола, той бе насъвместим с 
това, което бе замислил. В началото започна сам и 
наистина се справяше добре, но едно необичайно 
запознанство неимоверно улесни нещата. За пръв път 
срещна Робинзон, когато поради някаква забравена вече 
причина се бе усамотил на вилата си и след това, с течение 
на времето се увери, че новият му познат е като 
неизчерпаем извор на смъртоносни идеи. Когато се запозна 
с уменията му Иво напълно му се довери, трудно можеше 
да срещне по-подходящ за целите си човек.  
   Впоследствие работата им се разрастна, много 
ненаказани престъпници се разхождаха наоколо и те 
двамата едва смогваха да се разправят с тях, та им се 
наложи да потърсят и трети съюзник. Тогава привлякоха 
Командо, съученик на Иво от детските му години и след 
това нито за миг не съжалиха за решението си. Той се бе 
сражавал в две войни – в Камбоджа и в бивша Югославия и 
имаше богат боен опит, а се случи и така, че когато му се 
обадиха с предложението си, той бе в пълна житейска 
безизходица. Само няколко месеца преди това някаква 
лакома жена му бе откраднала всичките спестявания и го 
бе изгонила на улицата, дори за известно време го бе 
вкарала в затвора. Поканата им му дойде като манна 
небесна, той с радост се съгласи да се присъедини към тях 
и не сбърка, само след 2-3 успешни акции вече имаше 
къща край Варна и няколко милиона лева.  



   Допреди броени месеци тримата бяха неразделни и 
накараха доста хора да съжаляват, че са избрали тъмната 
страна, но след софийската им авантюра, при която убиха 
две добре охранявани отрепки той реши да заживее по-
спокойно и се оттегли във Варна, дори намери време да се 
ожени. Тази негова постъпка предизвика скептични усмивки 
в двамата му партньори, но той се бе влюбил, решението 
му беше твърдо и те решиха да не го разубеждават.  
   Двете им последни жертви в столицата особено ги 
затрудниха и ги накараха да отделят цели три седмици за 
подготовка и планиране, но накрая все пак се добраха до 
тях и ги ликвидираха. Оказа се, че тези хора са 
контролирали добре разработен канал за разпространение 
на наркотици, носещ на участниците в него десетки 
милиони левове всеки месец и в суматохата след 
показните убийства тримата приятели отмъкнаха голяма 
част от тези пари.  
   Сега Командо живееше в къщата си на брега с Петя и 
работеше като шеф на охраната при един бизнесмен, с две 
думи, животът му протичаше като на хиляди други българи. 
И тримата се бяха разбрали да се кротнат за малко, имаха 
си жилища, имаха си и пари, поне на този етап не им 
липсваше нищо, а и не бяха вече в първа младост.  
   Робинзон пък си бе купил къща в селцето близо до 
вилата на Иво и след основен ремонт вече живееше в нея, 
двамата бяха станали съседи и си помагаха кой с каквото 
може. За него срещата с Иво Ников също бе преломна, 
преди да се запознаят той повече от 20 години бе живял 
като отшелник в една пещера дълбоко в гората, далеч от 
хората и техните пороци. По една случайност преди време 
се засякоха, паснаха си и започнаха взаимно да си помагат. 
Сега, благодарение на приятеля си той отново се бе 
върнал в цивилизацията и се опитваше да се адаптира и да 
започне начисто.  
   Днес завършваха монтажа на охранителната система 
точно в неговия имот и четири камери, монтирани на 
гръмоотвода на покрива денонощно следяха какво става 
наоколо. Отделно от тях едно малко кученце, порода 



„немска овчарка” обикаляше двора и все още го 
разузнаваше, но когато след няколко месеца пораснеше 
щеше да е сериозно препятствие пред неканените гости. 
Тъй като двора на къщата бе превърнат от тях в трезор, те 
се постараха истински да се подсигурят, освен кученцето и 
камерите, на определени места около зида бяха 
разположили сензори за натиск, а нощем мощни 
прожектори се задействаха и от най-малкото движение 
извън оградата.  
 - Е, приятелю, готов си, сега наистина си като в крепост! 
 - Да, приключихме и с тази важна задача. Хайде, влез да 
почерпя с нещо! 
 - Ще дойда, но довечера, сега искам да отскоча до 
Търново.  
 - При ченгето ли ще ходиш? 
 - Ще си напазарувам някои неща, но и на него ще се обадя. 
Не ти ли е интересно да разбереш какво е станало с оня  
наркодилър - Цецо? 
   По ирония на съдбата Иво се бе запознал с Николай 
Гемижев на аутопсията на дъщеря си, в последствие се 
виждаха още няколко пъти и постепенно се сприятелиха. 
Полицаят не знаеше с подробности какви ги върши новият 
му приятел, но бе интелигентен и малко от малко се 
досещаше, че Иво не е добродушният и кротък човечец, за 
който се представяше.  
   Преди време, за да му помогнат в кариерата те му дадоха 
пълните подробности за крупен наркодилър, обслужващ 
целия търновски регион, които бяха научили при един 
подслушан разговор, докато следяха двете си последни 
мишени в столицата.  
 - Че защо да ми е интересно, ние му го поднесохме на 
тепсия и предполагам, че отдавна са го арестували.  
 - Не ми се вярва, при такова развитие досега щеше да се е 
обадил. Предполагам, че нещо се е прецакало! 
 - Е, поразпитай го днес и довечера ще ми кажеш какво си 
научил! 
   Удариха си ръцете и се разделиха, Робинзон остана в 
градината, а Иво подкара към Търново. От неговия град до 



там не беше далеч, след час вече седяха с Гемижев в едно 
приятно барче и си бъбреха.  
 - Е, как я караш, бориш ли престъпността? 
 - С дребните мошеници нямам проблеми, но за съжаление 
големите риби са недосегаеми. Ако някой все пак се издъни 
и успея да го прибера, каквито и доказателства да имам 
срещу него, накрая пак го пускат. Честно да ти кажа, вече 
загубих вяра в доброто, в нашата държава май само 
хитреците успяват.  
 -Аз отдавна съм го установил, нали знаеш, че съм 
скептичен към действителността у нас! А с онзи дилър 
Цецо, към когото те насочихме какво стана? 
 - Заради него пък направо щяха да ме уволнят. Намерихме 
дрога и в жилището му, и в една барака на двора, имаше 
достатъчно отрова за половината град. Отделно в колата 
открихме над 300 000 лева с абсолютно недоказан 
произход, защото той не работи никъде. Съставихме 
протокол, иззехме всичко и го тикнахме в ареста за 72 часа, 
но той не изкара там и половината време. В управлението 
дойдоха двама костюмари с куфарчета и влязоха при 
шефа, затвориха се в кабинета му и един час разговаряха с 
него. Когато най-после си тръгнаха той ме извика и нареди 
веднага да го пусна, било неправомерен арест, човекът се 
оказал наш информатор и така нататък. Тогава под бюрото 
му мярнах оставено едното куфарче и всичко ми стана 
ясно, но нали не съм мижитурка и не мога да си трая, 
направо му се развиках. Попитах го защо въобще има 
полиция и докога такива типове ще се измъкват 
безнаказано, а ще го отнасят само дребните риби? Така ми 
падна в очите, че изхвърчах от кабинета му и сериозно се 
замислих дали веднага да не си подам оставката, но после 
реших да изчакам, защо да го улеснявам и сам да 
напускам? 
 - Това са нормални неща в една ненормална държава! Ти 
помниш ли аз какво ти казах когато преди време дойде в Х. 
да ме разпитваш? Тогава се беше загрижил, че някой убива 
без съд престъпниците, няколко дни преди това тъкмо бяха 
застреляли пред жилището му корумпирания ти колега 



Пеев. Дано вече да ти е дошъл умът в главата и да си 
осъзнал, че в България отдавна няма никаква законност и 
справедливост, богатите винаги са прави, отнасят го само 
бедните! Кажи ми, следващия път, когато сгащите този 
Цецо и знаеш, че пак ще го пуснат, не е ли по-добре да го 
гръмнеш още при ареста? Знаеш постановките, опит за 
бягство, бръкнал за оръжие и така нататък! На кого ще 
липсва този човек и колко наркотици още трябва да 
продаде, докато предприемете нещо адекватно? 
 - Сега вече установявам, че си бил прав, но тогава бях 
идеалист, още летях в облаците, а и за съжаление имам 
нелечим дефект още по рождение – страхливец съм.  
 - Е, дано вече да си прогледнал! Моята дъщеря умря точно 
заради такива като него, на мен и два куфара с пари да ми 
предложат, пак нямаше да го пусна.  
 - Казвам ти, направо съм в безизходица, не знам за какво 
изобщо работя. Такъв канал се разбива веднъж в живота, а 
ние си пропиляхме шанса.  
 - Нищо не се знае, нали казват, че Оня отгоре гледа и 
понякога се намесва. Хайде, успокой се и кажи ти как си! 
 - Ако изключим тези служебни гадости не мога да се 
оплача, жив и здрав съм, май най-добре е да се занимавам 
само с дреболии и кротко да си прибирам заплатата. 
Работата е там, че с джебчии, кражби на коли, телефонни 
измами и семейни скандали работят други колеги, тези, 
които току-що постъпват при нас. Аз искам, не искам, 
трябва да си гледам ресора! 
 - Ще ти кажа, че телефонните измами хич не са дребни 
престъпления, там потърпевшите са хиляди и този проблем 
все още сериозно се подценява. Вече има напълно 
съсипани семейства, предполагам, че и самоубийства. 
 - Може и да си прав! Оня ден точно по такъв повод ми се 
обади стар приятел, бивш съученик и ме помоли за помощ. 
Взели последните спестявания на болната му майка, 
толкова нагли са били, че отишли при нея в апартамента и 
се представили за полицаи. Насочих го към моите колеги, 
но предварително знам, че резултат няма да има.  



 -Защо, вие вече сте оборудвани с такива технически 
средства, че и разговор от Космоса засичате? 
 - Работата е там, че ние знаем кои са извършителите. Тук, 
в нашия регион са няколко групи и за всичките имаме пълна 
информация, но тези хора правят големи пари и рядко се 
стига до съд и присъда. Най-много да го отнесе някое муле, 
това е човекът, който изпращат да прибере уговореното и 
той се явява слабото звено в организацията. 
   Иво се облегна назад в стола си и невярващо го изгледа.  
 - Моля те, спри, не искам да говориш повече, като те 
слушам чак не мога да повярвам докъде сме я докарали! И 
във вашата система ли всичко е чак толкова прогнило? А 
казваш, че тези хора ги знаете! 
 - Абсолютно! Водим ги на отчет като оперативно интересни 
лица. Те са четири групи от Горна Оряховица, има още 
няколко в съседните села, ала те сега прохождат. Всичките 
без изключение са роми, но говорят правилен български и 
потърпевшите понякога се подвеждат.  
 - А тези, които са измамили жената, знаеш ли ги кои са? 
 - Те са едно голямо семейство, живеят в покрайнините на 
Горна Оряховица, в циганската махала. Като казвам, че 
семейството е голямо това е по нашите стандарти, защото 
са осем човека под един покрив, но четирима от членовете 
са невръстни деца. Главните герои са съпруг и съпруга на 
по около 50 години и техните две деца – момче и момиче. 
Всичките участват в измамите, дори понякога за по-
правдоподобно карат най-малките да реват в сушалката и 
го правят толкова виртуозно, че въртят невероятни 
печалби, затова и са недосегаеми. В нашите среди 
неофициално се говори кой прокурор и кой съдия са на 
хранилка при тях, но както и ти преди каза, въпреки 
многобройните сигнали никой нищо не предприема.   
 - Ти защо си толкова сигурен, че точно от това семейство 
са измамили жената? 
 - Те са неуки хора, а поради това и непредпазливи. За 
парите е отишъл бащата, като при това се е представил за 
полицай, можеш ли да повярваш? В случая е сгафил, 
защото е спрял колата си до един банкомат и камерата го е 



записала как влиза във входа на блока и как излиза, а от 
показанията на моя съученик знаем точния час и всичко 
съвпада. Работата е там, че сега дори и да го привикаме в 
районното, той ще измисли някаква причина за 
пребиваването си там и край – отново задънена улица. 
Всичко може да каже, дори това, че е влязъл да се изпикае 
в мазето. 
 - Винаги има изход, приятелю мой, важно е желанието да 
го намериш. Знам, че ще си против, но ще те помоля да ми 
дадеш адресите на хората, за които стана дума! Видно е, 
че общоприетите методи не вършат работа, навярно 
трябва да се подходи по-радикално.  
 - Няма да стане! Ако се разчуе, че споделям оперативна 
информация ще ме уволнят дисциплинарно, а може и на 
военен съд да ме изпратят.  
 - Че ти нали и без това искаше да напускаш! Майтапя се, 
разбира се! И кой ще те предаде, всичко това е между нас 
двамата? Освен това не забравяй, че аз ти споменах за 
този Цецо и ако се напъна и сам ще открия адреса му!  
 - Предчуствам, че се каниш да направиш някоя глупост 
която може да ти струва свободата. 
 - Няма такова нещо, откъде ти хрумна подобна мисъл? Ти 
сам каза, че сте безсилни, но аз познавам хора, за които ще 
е чест да свършат вашата работа.  
 - Ама и ти си една лисица, знаех си, че не ти е чист 
косъмът!  
 - Защо да съм лисица, ти помниш отпреди, че на тези теми 
с теб си говорим хипотетично. Съвсем хипотетично приеми, 
че тези хора, за които ти споменах могат да потърсят 
сметка и на дилъра, и на измамниците, а според това, което 
съм чувал за тях предполагам, че ще се справят 
безпристрастно. Знам, че ти винаги си за законовото 
уреждане на проблемите и щеше да си прав, ако живееше в 
Германия или Франция. За съжаление ние сме в България, 
а и двамата знаем, че ако чакаме държавата да накаже тия 
наглеци, няма да го доживеем.  



 - Защо ли споря с теб като знам, че си прав? Ще ти дам 
адресите, но това ще стане утре, защото са в кабинета ми. 
Около обед очаквай имейл от непознат ай-пи адрес! 
 - Знаех си, че мога да разчитам на теб, а колкото до това, 
че някой ще разбере, не се притеснявай – гроб съм! 
 - Щом казваш! Но мен повече ме притеснява тъмната ти 
страна, излиза, че досега умело си ме заблуждавал.  
 - Мисли си каквото искаш, но за едно си прав. Всеки има 
тъмна страна, само, че при някои тя никога не излиза 
наяве. Все пак си мисля, че когато върши добро и най-
големия злодей трябва да бъде поощряван.  
 - Добре, добре, убеди ме, нека не задълбаваме повече! 
   Двамата приятели поговориха още малко, изпиха си 
кафетата и се разделиха. Иво се отби до „Практикер”, 
напълни багажника на пежото с разни дреболии, а после се 
отби на специализирания щанд за оптични прибори и купи 
най-мощния телескоп, който се предлагаше за момента. В 
началото на годината бяха подарили на Командо подобен и 
сега реши да зарадва и другия си приятел.  
   Красивата продавачка му го опакова, той плати на касата 
и потегли към Х., защото нямаше търпение да информира 
Робинзон за разговора с полицая и двамата да решат какво 
ще предприемат.  
   Вече бяха минали няколко месеца откак се завърнаха от 
София и покрай ремонта на къщата бяха занемарили 
главната си цел – да наказват престъпниците. Всъщност в 
Х., благодарение на тях, ако не броим дребните 
кокошкарски истории, престъпността бе сведена почти до 
нула и те се бяха поотпуснали. Този Цецо в никакъв случай 
не трябваше да е на свобода, точно затова го бяха 
прехвърлили на Гемижев, но види се, силата на мръсните 
му пари го пазеше дори от обикновен арест, какво 
оставаше за присъда. За другите, тия които мамеха хората 
по телефона Иво бе слушал само по новините и не бе 
навътре в тази тема, но сега покрай разговора с ченгето 
разбра повече подробности, а довечера или утре по 
Интернет очакваше да получи и адреса им. От Х. до Горна 
Оряховица не беше далеч, Търново също се намираше в 



тази посока и май беше време да пораздрусат тия хора. 
Заемеха ли се те, този Цецо не го чакаше нищо добро, 
всички, които се занимаваха с наркотици те наказваха със 
смърт, а за ромската фамилия все нещо щеше да им 
хрумне. Нещо не толкова крайно, но зловещо и убедително. 
Приятелят му бе цар на постановките и планирането, за 
него щеше да е удоволствие да измисли и наказанията, и 
начинът по който да го осъществят.  
   Докато разсъждаваше върху тези неща километрите 
летяха и скоро в далечината се показаха първите къщи на 
Х.. Откак преди година с негова помощ арестуваха кмета, 
градчето се развиваше добре, новият градоначалник не си 
позволяваше да краде толкова наедро и сега в 
инфраструктурата се изливаха значително повече 
средства. Пак благодарение на тях понастоящем в Х. 
никъде не можеха да се намерят наркотици, малкото 
пристрастени се снабдяваха отдругаде. Казват, че такава 
печеливша ниша никога не остава празна, но откак преди 
време те убиха Искрен и Иван Асенов, други кандидати за 
гробищата след това не се намериха. Още много малко се 
изискваше и хората от другите градове да вземат закона в 
свои ръце и България наистина можеше да се превърне в 
Швейцария на Балканите. Видно бе, че този модел работи, 
щом те тримата с ограничените си възможности успяха да 
възродят градчето, значи ако държавата желаеше можеше 
за два месеца да прочисти цялата страна. Всъщност щом 
тя бе създала ударните групи, за които преди време му 
спомена Гемижев, все пак полагаше някакви усилия да се 
бори с организираната престъпност, но те бяха съвсем 
недостатъчни, убийствата на двама-трима босове не 
решаваха проблема.  
   Пред него се показа отбивката към вилата му, още малко 
оставаше докато стигне до райското си кътче. Скоро видя 
селцето, сгушено в гората и по тесните му улички достигна 
до къщата на приятеля си. Спря колата, помаха с ръка към 
камерите и влезе в двора.  
   Имотът наистина си го биваше, Робинзон не сгреши, 
когато преди няколко месеца вложи част от парите си и го 



купи от старите собственици. Огромният двор бе заграден с 
висок каменен зид и застлан с плочи, а в него имаше две 
постройки. В далечния край се извисяваше древна плевня 
изградена също от камък, а в средата на терена бе къщата 
за живеене, построена в стар стил, който запазиха, но след 
ремонта сградата вече разполагаше с всички удобства. 
Панорамата също бе прекрасна, докато задната част на 
двора бе между дърветата на гората, отпред на километри 
нямаше нищо, в далечината се белееха само върховете на 
Стара планина, а долу в ниското оставаше градът. Наоколо 
цареше пълна тишина, чуваха се само птичите песни и 
тихия шум от клоните на дърветата, които въздишаха от 
вятъра, а понякога за разнообразие по околните полянки 
пробягваха плашливи сърни и любопитни зайци. 
   Домакинът излезе да го посрещне и го покани вътре, бе 
отрупал масата с напитки и с мезета.  
 - Освободи ли се вече? Сядай да се почерпим! 
   Двамата се настаниха по столовете и напълниха чашите.  
 - Знаеш ли, като ти погледнах към верандата ми хрумна, че 
и ти трябва да си монтираш един телескоп, тази гледка 
пред теб не е за изпускане.  
 - И това съм го мислил, но покрай ремонтите все не ми 
оставаше време. Тези дни с теб ще отскочим до Габрово и 
ще избера нещо качествено.  
 - Няма да има нужда, аз вече се погрижих за това. В 
багажника на колата е. 
 - Много ме глезиш напоследък, първо кученце, а сега и 
телескоп.  
 - Ти ни измъкна от оная трудна ситуация в София, това е 
най-малкото, което мога да направя за теб.  
 - Благодаря ти, ако искаш ела утре да го монтираме! 
 - Ще дойда, разбира се, но сега искам да поговорим за 
нещо друго. Нали знаеш, че следобед имах среща с 
Гемижев? Седнахме в едно барче и си поговорихме, а от 
него научих, че оня Цецо, когото засякохме пред Унгарския 
ресторант в София все още е на свобода. Арестували са го, 
но преди да му повдигнат обвинение се е откупил с цял 



куфар с пари и сега необезпокояван от никого отново 
зарибява студентите.  
 - Усещам, че ще ми отправиш предложение. 
 - Ти си като медиум, бе човек! Четеш ми мислите! И без 
това достатъчно се заседяхме, дай тези дни да му видим 
сметката! 
 - Не го знаем нито къде ходи, нито къде живее.  
 - Тази вечер или утре се надявам да получа адреса му, 
Гемижев се нави да съдейства и обеща да ми го изпрати.  
 - Не думай! Предполагам, че не си му казал с какво се 
занимаваме! Никога не се доверявай на ченге! 
 - Естествено, че не съм, но той е умен и почти се досеща, 
защото отдавна ме подпитва. Не се притеснявай, с него 
проблеми няма да имаме, защото не по-малко от нас мрази 
недосегаемите, а и самия факт, че ще ми изпрати адресите 
ми говори, че сме го спечелили на наша страна. Освен това 
той не подозира нито за теб, нито за Командо, вас никога не 
ви е виждал.  
 - Ти каза адресите, този Цецо няколко жилища ли има? 
 - Не, става дума и за адреса на едни други измамници, тия, 
които реват по телефоните и прибират парите на 
наивниците.  
 - А, ясно! И какво за тях? 
 - И тяхното на нищо не прилича, от това, което слушам по 
новините съдя, че са пропищели хиляди техни жертви. При 
тях няма милост, няма съчувствие, само да поддадеш и ти 
вземат всичко. Той ми спомена за едно семейство роми от 
Горна Оряховица, които са се специализирали в тази 
област и наскоро са обрали майката на негов съученик. 
Поради липса на по-сериозни престъпници ти предлагам да 
ударим и тях, тъкмо ще се раздвижим. Май започнахме да 
губим форма! 
 - Щом ще разбереш адресите им това е лесна работа. Тях 
ще ги убиваме ли? 
 - Мисля, че ще е прекалено, а и ако го направим Гемижев 
ще подскочи до тавана. Нека подходим така, че да им 
дадем урок, измисли нещо специално, което ще въздейства 
и на останалите! 



 - А Цецо? 
 - За него е ясно, с деянията си напълно е заслужил 
смъртната присъда. Вече е пътник. 
 - Добре, тия дни ще поумувам и като измисля нещо ще те 
известя. Предполагам, че Командо няма да го викаме, с 
такива дребни задачи ще се справим и само двамата.  
 - Той е младоженец, нека си почива в обятията на Петя! 
Ние с теб позагубихме форма, хубаво е да си припомним 
доброто старо време! 
 - Така си мислиш, но искам да те успокоя, че това, на което 
съм ви научил се помни цял живот. Поддържай се 
физически, другото вече е като кодирано в теб! Хайде, 
наздраве за новите задачи! 
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   На другата сутрин Иво, нарамил кашона с телескопа 
отново се запъти към приятеля си. Кученцето, усетило, че 
някой идва, го посрещна на вратата и радостно се разлая.  
 - Какво има Рита, позна ли ме? Хайде да ми покажеш къде 
е твоят стопанин! 
   Овчарката сякаш разбра какво искат от нея, затича се 
напред и спря под короната на огромния орех, израснал до 
плевнята. Високо в короната му Робинзон подскачаше от 
клон на клон, но като видя приятеля си, чевръсто пое 
надолу и след миг се приземи при тях.  
 - Казват, че който падне от орех не оцелява, ти да не 
изпитваш истинността на това твърдение? 
 - А, не, тренирам си, а и като се държиш здраво не виждам 
как можеш да паднеш. След толкова години в гората 
захватът ми е железен, и катерица може да ми завиди.  
 - Нося ти подаръка, а вече знам и адресите на ония. Хайде 
да го инсталираме на верандата и там ще поговорим! Рита, 
пусни ми крачола, аз не съм враг! 
   Кученцето послушно изпълни командата, гордо погледна 
Робинзон и легна в краката му.  



 - Личи му, че е от сой, вече се разбираме и със знаци, а 
има и хигиенни навици. Избрало си е едно ъгълче в 
градината и само там ходи по нужда. След два-три месеца 
ще е опасен звяр, добре, че дуварите са високи.  
 - Нали затова сме го взели, ако някой реши да прескача ще 
си носи последствията.  
   Качиха се на просторната веранда и се заеха да 
сглобяват оптичния уред, след двайсетина минути бяха 
готови. И двамата се изредиха да го изпробват, през 
окуляра без усилие различаваха физиономиите на хората в 
града, въпреки, че бяха отдалечени на два-три километра 
от тях.  
 - Идеален е, още веднъж ти благодаря за смисления 
подарък! Хайде да поседнем! 
   Настаниха се на мекото канапе, сипаха си по една чаша 
кафе и Иво извади разпечатката с двата адреса.  
 - Така като гледам имената на улиците нищо не ми 
говорят, май трябва да се разходим дотам и да огледаме.  
 - Искаш ли още днес да отидем? Двата града са близко 
един до друг, ще имаме достатъчно време да разузнаем.  
 - Става! Обличай се, а аз отивам да докарам колата! 
   Допиха си кафетата и се разделиха, след малко пежото 
изръмжа пред портите. Робинзон заключи, активира 
алармата и се качи отпред до шофьора, след няколко 
секунди вече напускаха селото.  
 - Добре, че никой не знае колко пари сме скрили в 
градината, за такава сума много хора биха рискували дори 
живота си.  
 - Така си е! Те се избиват за по няколко хиляди, а ако 
надушат, че имаме осем милиона направо ще ни взривят.  
 - За тези пари знаем само двамата, дори на Командо не 
сме казали къде ги държим, а като си траем няма кой да 
разбере за тях. Представяш ли си, ако катастрофираме и 
се изтрепем, това богатство ще остане завинаги изгубено. 
 - Има много подобни случаи. Сега иманярите намират 
точно такива заровени съкровища на които притежателите 
са се споминали без да имат възможност да споделят 
преживе къде са ги заровили.  



 - Като пиратите например! 
 - Най вече те! Корабът потъва, всички се издавят и тайната 
остава опазена завинаги. 
 - Какво мислиш, първо кой адрес да посетим? 
 - Карай към Горна Оряховица, а на връщане ще минем и 
през Търново! 
   Когато стигнаха до табелата, обозначаваща началото на 
Горна Оряховица, Иво вкара в GPS-a на колата адреса на 
ромската фамилия и подкараха в указаната посока. Минаха 
през центъра на града и продължиха към покрайнините в 
посока Самоводене, едва тогава насреща им се показа 
циганския квартал, но уредът показваше, че до адреса има 
още няколко километра. Най-после в далечината видяха 
къщата, огромна и модерна, отдалечена от другите и 
оградена с висока телена ограда.  
 - Ето тази е, други сгради наоколо не се виждат.  
 - Мястото е идеално за нас, ако беше построена в 
махалата нямаше как да приближим незабелязани.  
   Минаха бавно покрай постройката и внимателно я 
огледаха, от вътрешността на двора се появи голямо куче с 
рошава козина и злобно ги залая.  
 - Видя ли клавиатурата на входната врата, тия са си 
монтирали алармена система.  
 - Това значи ли, че не ползват ключ? 
 - Да, така мисля! Набират определена комбинация от 
цифри и вратата се отключва, а ако влезеш насила писва 
аларма.  
 - А има и куче, видно е, че това семейство не са глупаци и 
добре са се подсигурили! 
 - Пазят си парите, ти какво очакваш? Карай до края на пътя 
и обърни, нека огледаме още веднъж! 
   Отново преминаха бавно край адреса, този път в двора 
забелязаха и две сополиви хлапета.  
 - Значи има някой вътре, тези деца не може да са оставени 
без надзор.  
 - Бизнесът им е такъв, че го въртят от тук, излизат само 
когато трябва да приберат на някого парите.  



 - Виж, на втория етаж прозорците са отворени, ако и 
нощем ги оставят така можем да проникнем оттам! 
 - Винаги има откъде, и през тавана е решение. Сутринта ти 
демонстрирах какъв катерач съм, тази висока къща по 
никакъв начин няма да ме затрудни. Карай вече към 
Търново, тук видяхме каквото ни трябваше! 
 - Виж, от този стълб къщата им черпи електричество! 
Мислиш ли, че ако прекъснем кабелите няма да 
дезактивираме и алармата? 
 - Не, вече всички аларми си имат автономно захранване, 
обикновено са свързани към ЮПиЕс и тъй като консумират 
малко енергия са почти независими, с прекъсване на тока 
няма да стане.  
 - Все ще измислим нещо, не може да са помислили за 
всичко.  
 - Ако беше само да ги убием нямаше да срещнем 
трудности. Свиваме една полицейска кола, влизаме уж за 
рутинна проверка и ги освиткваме, но тия имат късмет, не 
са сгафили чак дотам. Освен това ти искаш да 
предупредим и останалите тарикати и за това ще трябва да 
измислим нещо по-специално, да се разбере веднъж 
завинаги от всички, че трябва да се кротнат. Я виж какво 
поле се е ширнало наоколо, да си парцелират места, да 
нарамват мотиките и да почват да се трудят! 
 - Ти да не искаш да ги правиш земеделци? 
 - И земеделци, и животновъди, и овощари – като всички 
останали хора, а не както е в момента, да практикуват 
животновъдството по техният си начин - като крадат 
добитъка на селяните. Тия да не са по-умни от другите, че 
ще ги оставяме да си разиграват коня? Хората, които се 
занимават с телефонните врътки навярно са стотина 
човека в цялата страна, като ги приберат за няколко години 
и измамите тутакси ще секнат. 
 - Мечтай си, няма да ти преча! Те заловиха Цецо с 
килограми наркотици и само след няколко часа го 
освободиха, а ти се надяваш някой да си губи времето с 
тези труднодоказуеми деяния. А и кой знае колко хора на 
държавна служба си получават отчисленията именно от 



тях, защо да убиват кокошката, която им снася златни 
яйца? То е ясно, че ще го свършим ние, а ако постреснем и 
другите, значи сме избрали правилния подход.  
 - Наближаваме Търново, кой беше адресът на дилърчето? 
 - Ей сега ще минем от там, вкарал съм го в GPS-а. 
    Повъртяха се из улиците на града и след малко откриха 
кооперацията, в която според сведенията на Гемижев 
живееше недосегаемият наркобос, точно до нея се гушеше 
малко бистро и Иво спря колата пред него.  
 - Изчакай ме тук, искам само да се уверя, че всичко е 
точно! 
  Той погледна за последно към листчето в ръцете си, слезе 
от пежото и хлътна във входа. Лесно намери звънците и 
пощенските кутии с имената на живущите и след бегла 
проверка откри каквото търсеше, човекът живееше на 
третия етаж. Табелката известяваше, че той обитава 
апартамента сам, а това беше още едно предимство за 
неговите преследвачи, ако решаха да го спипат в самото 
жилище . Бащата на Деница се разходи до площадката на 
етажа, запамети подробностите, които го интересуваха и 
отново се върна при колата.  
 - Тук няма да имаме никакви проблеми, по стълбите не 
видях камери, а и бравата на вратата му е съвсем 
обикновена. 
 - Високо ли е? 
 - На третия етаж. Ти да не искаш да повторим инцидента, 
който застигна адвокат Маринов във Варна?  
 - Не става, ниско е! Ще оцелее и ще стане двойно по-
предпазлив, а може и да се покрие завинаги. Фрашкан е с 
пари, колко му е да отпраши за някой остров? 
 - Тогава какво предлагаш? 
 - Хайде да се разберем така, този няма да е труден и го 
оставям на теб, ти се заеми с него. Ако съдя по останалите, 
които уби заради дъщеря си, предполагам, че ще се 
справиш без проблем. Ония от Горна Оряховица ги поемам 
аз, прогнозата ми е, че с тях няма да е лесно. Ако искаме 
да ги ударим накуп е нужно да проникнем в къщата, а тя 
може да е като крепост. Че ще са въоръжени е повече от 



сигурно, надали има ромска къща без незаконно оръжие? 
То при тях какво ли е законно, че аз съм тръгнал за 
оръжието да ти говоря. Все пак предполагам, че до 4-5 дни 
ще измисля нещо, гледай дотогава и твоят план за 
кончината на Цецо да е готов! 
 - Щом е така, чакай тогава малко да поразпитам наоколо, 
тук не може да не го познават! 
   Иво извади от жабката един чифт тъмни очила и въпреки 
неподходящия час си ги сложи, после нахлупи ниско и 
маркова спортна фуражка. Съзнаваше, че изглежда като 
идиот, но нали някакъв умен човек бе казал, че целта 
оправдава средствата. Огледа се в огледалото, слезе от 
пежото и с нехайни крачки влезе в бистрото, а там седна на 
високо столче до бар-плота. Поръча си кафе, изчака 
симпатичната барманка да му сервира и пъхна една едра 
банкнота в ръката й.  
 - Виждам, че сте съседи с Цецо от близкия вход, знаете ли 
къде мога да го открия? 
   Тя любопитно го огледа, търсейки някакви признаци, че е 
зависим от дрогата или полицай, защото добре познаваше 
клиентите на дилъра.  
 - Ако не си е в къщи, значи е някъде по негова работа, но 
обикновено вечер след 20 часа идва тук и седи, докато 
затворим. Най-добре е тогава да го потърсите! 
 - Благодаря ви, тогава ще намина в някой от близките дни.  
   Ясно, човекът не се криеше и наистина щеше да се окаже 
лесна мишена, когато жертвата следваше едно и също 
разписание работата се улесняваше неимоверно. Иво се 
сбогува с момичето, качи се при Робинзон и потеглиха към 
Х.. По пътя разказа на приятеля си подробностите, които бе 
научил и решиха след 3-4 дни отново да се видят, а 
дотогава всеки да измисли план. Закара го до селцето, 
порадва се на палавото кученце и след като поговориха 
още малко се разделиха.  
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   На Иво Ников не му трябваше много време за да измисли 
как ще стане работата с Цецо, още първата вечер планът 
започна да се оформя в главата му. Той нямаше 
огнестрелно оръжие, след авантюрата им в София и двата 
пистолета останаха в Командо, но това не му пречеше, 
искаше да погледне дилъра в очите и да го убие с голи 
ръце. Пред Унгарския ресторант в столицата бе успял 
добре да го огледа и въпреки, че оня бе двайсетина 
килограма по-тежък от него, това нямаше значение, 
уроците на Робинзон бяха безценни и ако насреща му не бе 
някой обучен командос той щеше да се справи. По сложно 
ставаше ако отрепката се движеше с охрана, щеше да му е 
жал за момчетата, защото трябваше да нарани и тях, но 
той и преди бе попадал в подобни ситуации и винаги 
намираше изход. Съзнаваше, че трудната част се е 
паднала на приятеля му, Робинзон трябваше да реши как 
да проникнат в къщата на измамниците и какво да правят 
после с обитателите й.  
   Изчака още няколко дни и се качи на вилата да провери 
дали менторът им е намерил решение за тази почти военна 
операция. Завари го в двора да прострелва допотопния си 
арбалет, съмишленикът му, въпреки, че вече бе милионер, 
не искаше и да чуе за смяна на вярното си оръжие.  
 - Здравей! Виждам, че не си губиш времето! 
 - Бях го позанемарил, а това е недопустимо. Преди време 
благодарение на него оцелявах в гората, много пъти зимно 
време ме е спасявал от гладна смърт.  
 - И на мен добре ми послужи когато с Командо убихме 
онова корумпирано ченге в Търново. Сега защо си го 
стегнал в това менгеме? 
 - Закрепил съм го абсолютно неподвижно, а виждаш ли оня 
сандък в края на двора, точно на 50 метра е. За изстрел с 
арбалет това е пределно разстояние, ако изключим най-
мощните версии, предлагани на пазара и аз сега ще 
наглася мерника именно  за тази дистанция.  
 - Как ще го постигнеш? 
 - Много лесно! Така както е стегнат в менгемето, стрелям 
към сандъка и виждам къде попада сачмата, а после с тези 



две винтчета насочвам кръстчето на оптичния прицел точно 
там. Ето, погледни през мерника! 
    Иво долепи око до окуляра, оптиката бе качествена и се 
виждаха дори отворите от червеите по дъските на сандъка. 
Забеляза няколко по-големи дупки, групирани по средата, 
нишките на кръстчето минаваха точно през тях.  
 - Вече няколко пъти стрелям и все там бие, значи е готов.  
 - Да не си намислил да го ползваш в Горна Оряховица? 
 - Той е идеален, защото е безшумен, но нали постигнахме 
съгласие, че не искаме да ги убиваме. По-вероятно е да ми 
послужи срещу някой нощен натрапник, задействал 
алармите. Не забравяй, че аз отговарям за общия ни 
пенсионен фонд и с Рита трябва постоянно да сме нащрек.  
 - Защо не си купиш някой модел, който стреля със стрели, 
наскоро в Интернет попаднах на цял сайт с предложения? 
 - Кой е луд да си сменя жената, от която е доволен? Ти ще 
предпочетеш ли да се откажеш от качествените си и 
проверени приятелки за сметка на някоя по-млада фръцла 
с изкуствени цици и постоянни претенции? 
 - Ако не е много тъпа може и да се замисля. 
 - Но тя ще бъде, сега младите залагат на външност, не на 
интелект. А този арбалет толкова години ми е служил 
вярно, чувствам, че сантиментално съм привързан към 
него. А и от опит съм установил, че стоманеното топче 
причинява по-големи поражения при удар, то направо 
троши костите. Виждаш, че след още 1-2 изстрела 
мишената ми ще се разпадне, а дъските на съндъка са 
здрави и дебели, с години са устоявали на капризите на 
времето.  
 - Ти си знаеш! Хайде да влезем вътре и да чуя какво си 
измислил по твоята част от договора! 
 - Смееш се ти, но работата няма да е проста. Има много 
неизвестни, а най ме притеснява кучето, то отдалеч ще ни 
усети и с лая си ще събуди цялата къща, че и махалата.  
 - Не можем ли да го приспим? Ако си спомняш миналата 
година, когато пречуках Искрен, ти ми приготви някакво 
сънотворно.  



 - Не знам дали ще действа на животни, а и как ще го 
накараме да пие от течността? Иначе от тази билка имам 
достатъчно, но досега съм я изпробвал само върху хора. 
Но аз почти съм измислил как ще стане, хайде, ела да 
седнам на верандата и ще ти обясня по-подробно! 
   Двамата влязоха в къщата, която вече бе почти 
обзаведена и блестеше от чистота, види се, че и сам мъж 
може да поддържа едно домакинство. Излязоха на 
верандата и се настаниха в удобните ратанови столове.  
 - Ти реши ли как ще подходиш с търновския дилър? 
 - В общи линии! Знам го как изглежда и някоя вечер ще го 
чакам в бистрото, а там на място ще намеря начин да го 
очистя. Ако не стане в заведението ще го направя след 
това, когато излезе.  
 - Не забравяй, че барманката те видя! 
 - Бях дегизиран, мисля и тогава да бъда. В цяло Търново 
само Гемижев може да ме свърже с него, другите ченгета 
ще душат около конкурентите му. За съжаление, след това 
на много хора ще секнат допълнителните приходи, но кой 
за каквото учил, ако не им харесва определената заплата, 
да напускат.  
 - А ако спрем и телефонните измамници кранчето съвсем 
ще пресъхне, на някои хора това няма да им хареса.  
 - Горките, направо ги съжалявам, но те по-добре да се 
молят да не ги погнем и тях. Казвай сега какви идеи ти 
хрумнаха, не ме дръж в напрежение! 
 - Още като ви тренирах с Командо постоянно ви набивах в 
главите, че простият план е и най-ефикасен. Отначало ми 
хрумна да закачим на оня стълб една камера с голяма 
разделителна способност и да я фокусираме върху 
клавиатурата на алармата. После допълнително щяхме да 
изчистим образа и да разберем кои цифри натискат 
обитателите за да си отключат, а после и ние да ги 
ползваме. Това е изпълнимо, но ще ни трябват униформи 
на служители от Енергото, а и ще отнеме много време – 
първо трябва да монтираме камерата, а после се налага и 
да я демонтираме. Тъй като в общи линии проникването в 
къщата може да се окаже най-малкия ни проблем, реших, 



че този начин е прекалено сложен и го отхвърлих. И аз, и ти 
сме добри катерачи и няма да ни е трудно да проникнем по 
друг начин. За кучето също намерих решение, но ще трябва 
тези дни да отскочиш до Габрово и там от спортния магазин 
да купиш една ветеринарна пушка. Тя е като въздушните, 
но изстрелва стрелички, докторите ги използват за 
приспиване на  животните.  
 - Гледал съм го по телевизията, с тях упояват дори лъвове 
и биволи.  
 - Точно така, но ти ще купиш ампули с нещо по-слабо, ще 
обясниш на продавача, че зарядът е нужен за куче. Ако в 
магазина нямат, ще отидеш в някоя ветеринарна 
лечебница и от там ще поискаш няколко дози. Понеже ще 
стрелям от движеща се кола може и да не го улуча от 
първия път, нека да се подсигурим с повече муниции. След 
това ще посетиш някоя по-крайна аптека и ще купиш един 
качествен скалпел, пакет памук и половин литър етер, но 
проблемът при него е, че го отпускат само с рецепта.  
 - Той за какво ти трябва? 
 - Навремето, при хирургичните операции са го използвали 
за упойка, пациентът е вдишвал дълбоко десетина пъти и 
после е спял 2-3 часа без да усеща как го режат. Освен 
това етерът е леснозапалим и гори буйно, дори и сега го 
използват за гориво на малки самолетни двигатели, каквото 
ми хартиса ще го ползвам за гориво. И последния 
медицински атрибут, който ще ми трябва, ще са едни 
зъболекарски клещи за вадене на зъби, навярно и тях ще 
намериш в аптеката.  
 - Ти ме убиваш, на зъболекар ли ще се правиш, какъв 
сценарий сътвори този път? 
 - Ето как мисля, че трябва да стане. Приемаме, че хората 
са в къщата, затова чакаме да мръкне. Ти караш колата по 
пътя, но бавно, защото когато кучето ни усети и ни залае на 
оградата аз трябва да го улуча с ветеринарната пушка. Не 
знаем след колко време ще заспи, но ние не бързаме, 
цялата нощ е пред нас и време ще имаме предостатъчно. 
След това откарваме автомобила поне на километър оттам, 
изчакваме час-два и се връщаме пеша до къщата. Ще се 



покрием, докато изгаснат всички прозорци, това може да 
стане и след полунощ, но нищо. Ако в това време кучето се 
размърда ще му боцнем още една доза, но няма да го 
умъртвяваме, на животинчето работата му е да пази.  
 - Естествено, ако искахме да го убиваме, направо щяхме 
да вземем арбалета ти.  
 - Навремето, когато ме обучаваха в школата до къмпинг 
Врана, инструкторите винаги настояваха да атакуваме 
сутрин между 3 и 5 часа, тогава човек спи най-дълбоко и го 
заварваш абсолютно дезориентиран. И с теб така ще 
направим, в три часа след полунощ ще проникнем в 
къщата. Наложително е и двамата да бъдем с маски, не е 
изключено вътре да са инсталирали камери, които 100% ще 
ни запишат. 
 - Как ще стане това проникване? 
 - Все ще има някой прозорец оставен отворен, а ако не, ще 
се качим на покрива, а оттам през тавана е лесно. Ще си 
носим екипировка и не очаквам да срещнем особени 
трудности.  
 - Аз също, всяка сграда си има слаби места, а и те няма да 
ни очакват.  
 - Ами в общи линии е това, когато влезем вътре ще 
действам само аз, гледката дори за твоите видели всичко 
очи няма да е приятна и по-добре да не присъстваш. Ти ще 
изведеш децата, а после ще извлачим и възрастните по-
далеч, защото накрая мисля да подпаля къщата.  
 - Да, тя е построена с пари от измами, откъдето дошла, 
там и отишла.  
 - Точно така, радвам се, че мислим еднакво. Някакви 
въпроси имаш ли? 
 - Така както ми го обясни горе-долу ми е ясно какво ще 
правим, само още не знам какво наказание си им измислил.  
 - Нека така да си остане, когато ги пипнем и всичко 
приключи, ще разбереш. Съгласен ли си? 
 - Естествено, важното е да ги накараме да съжаляват, че 
въобще са се заели с тази непочтена работа.  
 - О, ще съжаляват и още как. Не само те, когато разберат 
за какво става дума ще се замислят и останалите, нали 



знаеш, че страхът е добър съветник? А и ти си имаш 
задача, справи се с Цецо, а тях остави на мен! 
 - Пак поемаш основната част и ти благодаря за това! 
 - Нали сме решили да прочистваме, нека поне да го 
правим с въображение. След няколко дни всичко ще е 
минало и заминало, пак ще се потопим в рутинното си 
ежедневие и както при всички възрастни хора ще ни 
останат само спомените. 
 - Не е лошо от време на време да се задействаме, иначе 
ще загубим тренинг, а и престъпниците съвсем ще се 
разпищолят. Ако мога да склоня Гемижев да ми пуска по 
малко оперативна информация ще бъде най-добре, така 
посвоему и на хората ще помогнем, но той си е внушил, че 
трябва да следва закона. Сякаш не вижда, че неговите 
методи не са ефикасни за нашата държава и лафът „Ние ги 
хващаме, те ги пускат” все още не е проникнал в 
съзнанието му. А и за какво следване на закона говорим 
като нашата група се занимава само с хора, доказано извън 
закона. Точно те отказват да го спазват, мислят се за по-
хитри от всички и когато накрая ги спипаме, по-нормално 
нещо от това да ги накажем аз не виждам. Мислиш ли, че 
съм прав, ако нещо греша, поправи ме! 
 - Прав си, разбира се, дори повечето хора разсъждават 
точно като теб. Работата е там, че по върховете на 
страната се преплитат различни интереси и явно на някой 
му изнася винаги да съществува някакво противопоставяне 
в слоевете население. Когато положението стане наистина 
нетърпимо, те пускат някоя димка, както наскоро стана в 
Македония, хората отклоняват вниманието си и нещата се 
потулват. Не си ли забелязал, че и при нас периодично все 
изкарват някакви гръмки далавери, а накрая всичко се 
оказва кьорфишек? 
 - Забелязал съм, разбира се, нали всеки ден слушам 
новините. Дори когато убихме полицая и депутата в София 
всичко утихна за дни, някой здраво притисна медиите да 
спрат с публикуването на онези записи.  
 - Е, тях който трябваше да ги чуе, ги е чул. Обаче даваш ли 
си сметка, че тогава направо им разказахме играта? 



 - Да, голям удар беше, всъщност най-мащабния откакто 
сме се събрали. Още повече, че май се отървахме, вече 
няколко месеца около нас е пълно затишие.  
 - За останалите замесени така навярно е по-добре, ако ни 
арестуват и започнат дела, ще изкочат още подробности за 
организацията им, а тях това не ги устройва. Много по-
вероятно е да платят на някой да ни очисти или да ни 
затворят някъде и да ни измъчват, докато им кажем къде са 
парите им.  
 - Да се надяваме, че чак дотам няма да се стигне. 
Предполагам, че оня, Главния, за когото стана дума в 
записите е смъмрил по- долните нива за допуснатия фал и 
каналът им отново си работи, но с други изпълнители. Нека 
не забравяме, че наркотиците си се трупат по митниците и 
все някой трябва да ги продава, а при такива печалби 
мулета колкото щеш. 
 - Знаеш ли какво ми хрумна? Защо не дръпнем оня Цецо 
от Търново, щом продава такива количества дрога значи 
все някой го зарежда. Ще му приложиш прословутия си 
разпит от трета степен и всичко ще изпее, точно както 
направи Иван Асенов миналата година. Като научим кои са 
новите босове и къде правят срещите си, ще се обадим на 
Командо, ще сформираме пак отряда и тръгваме на лов.  
 - Това е идея, но те са се поучили от грешките си и вече ще 
са изключително бдителни. Бъди сигурен, че много 
престъпни мозъци в организацията им вече са стигнали до 
тези твои заключения и са се подсигурили и с повече 
охрана, и с различни сценарии в случай на нужда! Само 
веднъж този Цецо да не се яви на определената му среща 
и те ще предприемат ответни действия, този път много по-
ефективни.   
 - Тогава нека засега да я караме стъпка по стъпка и да не 
мислим толкова занапред, а ако изкопчим от Цецо някаква 
информация ще ни бъде само от полза.  
 - Точно така! Ако той изпусне нещо важно може и да се 
възползваме, но това ще стане след време. Нека кошерът в 
столицата се успокои, кукловодите отново да свалят гарда 
и при възможност ще ги ударим отново.  



 - Колкото и изпълнители да чистим далаверата ще си 
продължава, много пари са това, при това лесни. Как не 
можем да разберем кой е този Главния, та него да ударим, 
тогава задълго ще обезглавим цялата им организация.  
 - Тий е хитър и предпазлив, а и навярно го охраняват по-
добре и от папата. Но животът е пълен с изненади, нищо 
чудно някога да се сблъскаме и с него. 
 - Предполагам, че дори Вълев и Попов не са знаели кой е, 
явно този човек умее да седи в сянка. А и защо да им се 
разкрива, като не знаят на кого служат, другите по веригата 
няма как да го предадат.  
 - Аз имам подозрения за няколко човека, но след като не 
сме сигурни, няма как да действаме. Освен това, както вече 
ти казах и охраната му ще е непробиваема, представяш ли 
си колко човека го пазят? 
 - Ти само разбери със сигурност кой е и ми кажи, другото 
остави на мен! Няма такова нещо като непробиваема 
охрана, ако човекът излиза на открито – начини много! Не 
забравяй все пак и къде живеем, това не са ти 
спецслужбите на Щатите! И бодигардовете са хора като 
нас, с техните слабости, немарливост и лоша подготовка. 
Ние поне имаме цел и кауза, имаме и време за планиране, 
а те са едни роботи на заплата, при това зле програмирани. 
Направо ти казвам, добери се до името на този митичен 
Главен, а аз залагам живота си, че ще го очистим.  
 - И аз мисля така, убедил съм се, че няма невъзможни 
неща. Днес ще отскоча до Габрово да изпълня поръчките 
ти, ще искаш ли още нещо? 
 - Засега е това! Ако се справиш с покупките можем още 
утре следобед да пътуваме към Горна Оряховица.  
 - Добре, сега те оставям, а на сутринта ще дойда отново за 
последните приготовления.  
 - Разбрахме се! От всичко, което съм ти поръчал може да 
те затрудни само етерът, но ти си умно момче, все ще 
измислиш някаква легенда.  
 - Не се притеснявай, ако трябва ще обиколя всички аптеки, 
но ще го набавя!  
 - Тогава тръгвай, утре сутринта те чакам тук! 



   Той го изпрати до портата и се върна към заниманията си 
с арбалета, а Иво се качи в пежото и подкара към Габрово. 
По пътя се замисли над думите на приятеля си, който 
винаги досега се бе оказвал прав. Дори да притиснеха този 
Цецо и с мъчения да изтръгнеха имената на контактите му 
в София щяха да са дотам, нишката отново се прекъсваше. 
При всички случаи софиянците нямаше да познават човека 
на върха, и те като Вълев и Попов щяха да знаят само 
прякора му. Брониран автомобил периодично прибираше 
оборота им, но къде откарваше парите знаеше само 
шофьорът, а и пак нямаше гаранция, че те отиваха 
директно при големия шеф. Не биваше да се надценяват 
толкова, за тях това бе мисия невъзможна и то не защото 
не можеха да го убият, а защото не знаеха кой е. В това се 
състоеше силата на анонимността, дърпаш конците на 
другите и същевременно си невидим за всички, най-вече за 
враговете си.  
   Така замислен той стигна до Габрово и първо отби в 
големия спортен магазин до „Билла”, бе решил оттам да 
купи ветеринарната пушка. На щанда откри голям избор, 
предложиха му няколко модела и той избра най-скъпия, 
немски „Айнхел” с оптичен мерник, за който продавачът го 
увери, че изстрелва стреличката до 80 метра. За 
съжаление там не предлагаха упойки за кучета и той отби 
пред малка ветеринарна клиника, до която имаше и 
гаражче, преустроено в аптека. Това го устройваше, 
колкото по-малка бе аптеката, толкова по-малък оборот 
правеше и служителите много-много нямаше да се дърпат 
за етера, всеки лев бе ценен за оцеляването им. Влезе в 
лечебницата и купи пет ампули с упойка, а услужливата 
служителка изчисли точната доза, необходима да приспи за 
дълго едро куче. Плати си и излезе, оставаше му да посети 
аптеката в съседство. В нея откри всичко, което търсеше, 
успя без проблеми да купи и бутилка с етер. На въпросите 
на любопитната аптекарка отговори, че синът му е 
авиомоделист и химикалът служи за гориво на самолетните 
му двигатели. Явно отговорът му я удовлетвори, жената се 
усмихна и повече не го попита за нищо, дори и да се е 



учудила за покупката на зъболекарските клещи и скалпела 
повече не прояви интерес. Опакова му всички покупки, 
сбогуваха се и тя насочи вниманието си към следващия 
клиент, чакащ реда си.  
   Ето, всичките необходими неща бяха осигурени, 
оставаше само да осъществят замисленото. Подкара 
обратно към Х., прибра се и доволен си легна, обратното 
броене за измамниците беше започнало.  
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   Иво рано-рано вече беше на крак, при такъв важен ден 
като днешния не можеше да си позволи да се излежава до 
късно. Нощес му бе хрумнало, че могат да свършат и двете 
си задачи наведнъж, разположението им във времето 
позволяваше това да се случи. След това повече не можа 
да заспи, прехвърляше различни планове през главата си и 
обмисляше как най-добре може да се справи. Изми се, пи 
ударна доза кафе и подкара към вилата, за да обсъдят с 
Робинзон последните подробности. Завари приятеля си да 
приготвя част от нещата, които щяха да са им нужни в 
Горна Оряховица, на масата бяха подредени две скиорски 
маски, така наречените балаклави, тъмни гащеризони и 
гумени ръкавици. До тях лежаха малък нож в калъф за 
пристягане към глезена на крака, тейзър, който генерираше 
20 000 волта ток, полицейска палка и два прожектора-
челници с халогенни крушки, които в момента се 
зареждаха. До вратата домакинът му бе приготвил две 
раници в камуфлажен цвят, а върху тях лежеше навито на 
сноп цветно алпинистко въже. Явно и той много-много не бе 
спал, предстоящата задача го бе погълнала изцяло.  
 - Охо, виждам, че си помислил за всичко! Май не си 
прекарал нощта в леглото? 
 - Колко му трябват на един стар човек, 2-3 часа сън стигат. 
Ти снабди ли се с всичко от списъка, който ти приготвих? 
 - Без проблеми, дори за етера нямаше никакво повдигане 
на вежди от страна на аптекарката. Всичко е в колата, само 
чака да бъде използвано.  



 - Иди и донеси пушката, искам да свикна с нея и да разуча 
механизмите й, вземи и една стреличка? 
   Иво послушно изпълни заръката и след малко се върна с 
поисканите вещи.  
 - Пушката е немска, прецених, че щом е най-скъпа ще бъде 
и най-качествена. 
 - Добре си се сетил, „Айнхел” са световно-известна фирма. 
Оръжията им са толкова добри, че ги използват дори в 
състезанията по спортна стрелба. Ако беше купил някоя 
турска или китайска марка и от пет метра трудно щях да 
улуча кучето.  
 - Нали помниш, когато преди няколко години се опитаха с 
газов пистолет да убият един наш политик? Атентаторът 
два пъти презареди докато присъстващите го повалят, но 
така и не успя да възпроизведе изстрел, защото патроните 
му се оказаха турски. Ако се бе подсигурил с качествени, от 
толкова близко разстояние можеше и да успее.  
 - Пак нямаше да му се получи, щеше да го ослепи и 
оглуши, но само толкова. По стряскащ е самия факт, че 
толкова лесно се доближи до целта си и това подкрепя 
моята теза от вчера, че непробиваема охрана няма. 
Наскоро, при една пресконференция гледах как един се 
промъкна зад гърба на самия премиер, като размахваше 
някаква монета, това не ти ли говори, че и в тази служба е 
пълно с некадърници? Ако аз, ти или Командо бяхме на 
мястото на атентатора с газовия пистолет, нямаше да ни 
трябва дори оръжие, само с един-два удара щяхме да го 
усмъртим, а после като нищо можехме и да избягаме, 
такива безредици настанаха в залата.  
 - Е, ние още не сме се преквалифицирали като убийци на 
политици, но си прав, че в случая щяхме да се справим по-
добре.  
 - Знаеш ли, понякога един политик е много по-виновен за 
дережето на хората, отколкото цяла шайка наркобарони. 
Всеки закон, натъкмен за някого, мигновено ощетява 
милиони обикновени хора и човекът, който си е позволил 
въобще да го внесе за разглеждане е абсолютен 
престъпник. И изсичането на горите, и подигравките с 



хората при изкупуването на тютюна и млякото им, и какви 
ли не още безобразия могат да се прекратят само за ден с 
приемането на подходящите решения, но и със строги 
санкции за нарушителите. Мислиш ли, че например в 
Швейцария си позволяват такава поголовна сеч или, че 
някой дори си помисля да се подиграе с труда на хората?  
 - Всички знаем, че е така, но за съжаление реалностите 
при нас са други. Ние тримата сме се заели с криминалния 
контингент и смея да твърдя, че се справяме добре, нека 
тях да държим в напрежение, а да оставим на електората 
да решава за политиците. Рано или късно чашата ще 
прелее, народът ще скочи и ще им потърси сметка, но какво 
от това? Помни ми думата, че и след 100 години българите 
ще сме си все същото стадо, вечно оплакващи се, но 
страхливи за по-радикални промени. Манталитетът ни на 
роби е толкова дълбоко залегнал, че и с генно инженерство 
не могат да ни оправят.  
 - Наскоро чух една поговорка, подкрепящя тезата ти – 
„Електоратът сам избира кой да го обира”, как ти се струва? 
 - Знаеш ли, предлагам ти да сменим темата и да 
поговорим за рисковете, които ще поемем нощес! Нека ние 
да си изпипаме нещата и успешно да прекратим 
далаверата на ония, а който иска тотални промени може 
съвсем скоро да го заяви на изборите. Но аз си мислех и за 
друго. И така, и така ще пътуваме в тази посока, защо да не 
свършим и двете задачи едновременно? Барманката 
сподели, че този Цецо вечер се навъртал в бистрото, а и 
жилището му е близо до там. Искаш ли първо да минем 
през Търново, да поогледаме и ако изникне възможност да 
се разправим и с него? 
 - Става, и без това другата ни задача е планирана за след 
полунощ, какво ни пречи преди това да освиткаме дилъра? 
   Постигнали съгласие те се събраха около пушката и след 
няколко минути под вещото ръководство на Робинзон 
успяха да разучат как се зарежда и как стреля. Оказа се, че 
това е най-обикновена въздушна пушка, но с по-голям 
калибър, за да побере в цевта си стреличката и по-мощна, 
за да я изстреля. Зареждаше се не с пречупване като 



другите модели, а само с един лост, който издърпваше и 
после връщаше затвора, а сгъстен въздух побран под 
налягане в стоманена бутилка издухваше стреличката 
заредена с приспивателно. Излязоха на двора и нагласиха 
мерника за 30 метра, прецениха, че в тъмното това е 
пределната далекобойност. Отново се върнаха в къщата и 
заредиха всичките стрелички с необходимата доза опиат, 
която им бе препоръчала ветеринарката.  
 - Виждам, че ти всичко си приготвил за довечера, мислиш 
ли, че си помислил и за дребните подробности? 
 - Щом казваш, че си подсигурил нещата от списъка значи 
сме готови, само си обуй удобни обувки, нали ще се 
катерим! Ти реши ли как ще процедираш с Цецо? 
 - Честно да ти кажа, не! Знам само, че трябва да го убием, 
а как ще стане не съм и помислял. Там на място ще реша, 
може да го направя в заведението, може да го издебна в 
жилището му или напът за там. За пръв път съм толкова 
неподготвен, ние дори не знаем дали той довечера ще се 
появи.  
 - А мислил ли си какво оръжие ще използваш? 
 - Че защо ми е, нали благодарение на теб с Командо 
станахме като нинджи. Единственото, което ми е нужно е да 
се доближа до него, като знам колко дрога е продал и колко 
съдби е унищожил дори ще се постарая малко да го заболи 
преди да умре.  
 - Наистина, бързата смърт на такива отрепки по никакъв 
начин не изкупува стореното от тях. Една инвалидна 
количка до края на живота му по би му подхождала, само 
така донякъде ще получи възмездие за поразиите, които е 
вършил преживе.  
 - Знаеш ли някакъв начин да му причиня такива 
увреждания без да го убивам? 
 - Има един по-лесен. Нали помниш когато миналата година 
убих с безопасна игла двамата дилъри в Търново, тогава 
през ушния им канал с острието достигах до мозъка. В този 
случай убийството е лесно, защото проникна ли иглата на 
повече от шест сантиметра дълбочина причинява 
необратими поражения и човек умира дори без да разбере. 



Ако обаче я вкараш на 4-5 сантиметра тя достига само до 
мозъчната кора и разрушава центровете за равновесие и 
ред други важни системи, които се контролират точно от 
тази част на мозъка, свързана с ухото. След такава 
интервенция човек вече не може да ходи, опикава се, 
лигави се и не разбира какво се случва около него, един 
вид превръща се в зеленчук. Налага се да го хранят с 
лъжичка или да е вечно на системи, все едно като пациент 
в кома.  
 - Това е подходящо наказание, но май тия около него ще 
страдат повече. Щом той няма да чувства нищо ми се 
струва, че не е редно да натоварваме роднините му или 
медицинските власти с този напълно излишен труд. Не, не, 
предлагам първо да го разпитаме и след това да го убия! 
 - Твоя воля, за него ти решаваш! В такъв случай се облечи 
по-светски, а за през нощта ще се преоблечеш в колата или 
като спрем край къщата! 
 - Хайде да натоварим багажа, да хапнем нещо и около 19 
часа да тръгнем към Търново! Ясно е, че първи ще е Цецо, 
така, че ще паркирам някъде до тях и ще го чакаме.  
 - Добре, но те съветвам сега да звъннеш на Гемижев и 
малко да поговорите! По този начин ще отклониш 
подозренията му от себе си, защото ако тази вечер 
пречукаш Цецо, ченгето първо за теб ще се сети.  
 - Умна идея, сега ще му се обадя! 
   Той набра номера и когато новият му приятел отсреща 
вдигна го поздрави и се заговориха за общи неща. 
Осведоми го за времето в Х., поинтересува се как вървят 
служебните дела и преминаха към дребни случки от 
ежедневието. Въобще проведоха един рутинен разговор 
между двама познати, които отдавна не са се чували, но 
той щеше да остави в полицая чувството, че Иво си е в 
родния град и се приготвя за лягане. Поговориха още 
малко, обмениха по някоя клюка и се сбогуваха.  
 - Хайде сега да пренесем каквото си приготвил, мисля, че 
засега му приспахме вниманието. 
   На няколко курса напълниха багажника с всичко 
необходимо и се върнаха в имението на Робинзон за ранна 



вечеря. За да не губят време си опекоха кренвирши с 
кашкавал, хапнаха набързо и Иво отиде до вилата си да се 
преоблече и да обуе подходящи за катерене обувки. Вече 
се смрачаваше когато и двамата се събраха при колата, 
качиха се и потеглиха към нищо неподозиращите си 
жертви. На излизане от селото минаха през отбивката 
водеща към гората и към язовичите дупки, в които преди 
време бащата на Деница държеше всичките пари, 
придобити от незаконната дейност на първите 
престъпници, на които бе отнел живота.  
 - Знаеш ли, тук в дупките все още има стотина хиляди 
лева, оставил съм ги като последен резерв. Ако нещо се 
случи с мен ги изкопай и си ги поделете с Командо! Нали 
помниш къде съм ти отбелязал точните координати? 
 - Беше ми споменал, че си ги надраскал на гърба на 
паметника на дъщеря ти. Не се притеснявай, ще изпълня 
заръката, но нека не сме толкова черногледи! Досега 
оцеляхме, какво пречи да си е все така? 
 - Знаеш, че всичко се случва, монетата не винаги пада все 
на едната си страна. 
 - Ти защо продължаваш да държиш тук пари, нали вече 
имаме сигурен трезор? 
 - Може някой път спешно да ми потрябват, а тук са ми 
подръка. С тези предохранителни мерки, които сме взели, 
докато отворя капака на шахтата в двора ти ще мине един 
час, а тук ще се обслужа за 20 минути.  
 - Прав си, ако ти потрябват няколко хиляди не си струва да 
отключваш нашето подземие, дори е най-добре временно 
да забравим за него.  
   Говореха си, колата гълташе километрите и след час бяха 
в Търново. Обиколиха малко докато намерят подходящо 
място за паркиране и накрая спряха колата недалеч от 
бистрото.  
 - Знаеш ли, стори ми се, че мярнах автомобила му пред 
входа на кооперацията, от наблюденията ни в София си 
спомням, че беше син Форд.  



 - Това означава, че той е наблизо, а може и да е в 
заведението. Хайде да слезем, навярно през прозорците 
ще можем да надникнем вътре! 
   Излязоха от колата и я заключиха, вътре бяха пособията 
им за следващата задача и не искаха някой автокрадец да 
свие нещо и да им развали внимателно планираната 
работа. Придвижваха се в сенките на добре озеленената 
улица, като постоянно се оглеждаха за камери, но за тяхна 
радост такива не откриха, имаше само един банкомат, 
който можеше да ги запише, но той бе в края на улицата. И 
двамата добре си спомняха физиономията на дилъра, пред 
Унгарския ресторант в столицата разполагаха с 
предостатъчно време да го огледат, докато другите 
участници в групировката разтоварваха куфарите с пари от 
багажника на форда му. Сега щом колата му бе пред входа 
почти бяха сигурни, че той е или в жилището си или в 
бистрото и знаеха, че рано или късно ще го пипнат. Иво 
вече усещаше познатото присвиване в корема както при 
всички предишни случаи, а и сетивата му в този момент се 
бяха изострили като на диво животно. От опит знаеше, че 
когато е в това състояние бе като свръхчовек и ако после 
направеше разбор на действията си винаги се учудваше 
колко слабо подготвени се оказваха опонентите му и колко 
много ги превъзхождаше. Отдаваше обзелото го чувство на 
усилените тренировки, на които ги подлагаше Робинзон и 
на билките, които от време-навреме той настояваше да 
пият, но имаше усещането, че не е само това, понякога му 
се струваше, че някаква невидима сила го зарежда с 
неизчерпаема енергия. Още когато загуби дъщеря си, в 
отчаянието си той загърби християнските ценности и реши 
да продаде душата си на тъмните сили, защото знаеше, че 
това, което предстои, докато издирва и наказва 
виновниците за смъртта й ще е несъвместимо с Христовото 
учение, в основата на което е залегнало смирението. И сега 
си спомняше как в отдалечената пещера извърши ритуала 
с кръвта от петела и как след това всичко в него коренно се 
промени, превърна се в хищник, мислещ само за едно – как 
да ги избива! Явно и приятелят му усещаше тези му 



състояния, защото тогава не го закачаше за нищо, и 
двамата бяха от една порода и в такива случаи се 
разбираха без много думи.  
   Бавно преминаха край заведението и без да променят 
темпото продължиха пътя си, но и двамата го бяха видели, 
техният човек бе вътре. Цецо седеше на малка ъглова 
масичка и разговаряше с някакво гологлаво момче, което 
вероятно му беше клиент, изпитото му лице и мъртвите очи 
показваха, че е от пристрастените наркомани и вече напът 
за гробищата. В момента с интерес ровеше в дупките на 
големия си зачервен нос и явно молеше за поредната доза. 
Още куп подробности се запечатаха в съзнанието на Иво, 
но той ги отхвърли, за в момента го интересуваше само 
едно.  
 - Предполагам, че и двамата видяхме едно и също, нашият 
човек е вътре и си върти бизнеса.  
 - Няма да е още задълго, тази вечер ще прекъснем 
завинаги това доходно начинание. Струва ми се, че 
момчето с него видимо е повлияно от постиженията на 
съвременната фармацефтика.  
 - Наблюдателен си, определено страдаше от абстиненция. 
Предлагам ти да го чакаме някъде около колата му, когато 
излезе ще опитаме да го натикаме в нея, а вътре ще е 
напълно на наше разположение.  
 - Става, аз ще седна на оная пейка, а ти се навъртай край 
входа, но е добре когато си тръгне да ме предупредиш.  
   Така и направиха. Минаха почти два часа и мръкна 
съвсем, но това не ги тревожеше, бяха планирали да 
атакуват ромската къща много след полунощ и имаха 
предостатъчно време. Иво отвреме-навреме минаваше 
пред заведението и хвърляше по един поглед вътре, 
изненада го броят на хората, които се изредиха на масата 
на търговеца и си купиха дрога от него. При все, че 
полицията вече бе информирана за дейността му никой не 
го притесняваше и не му пречеше, търговията вървеше с 
удивителни темпове. По едно време дилърът си погледна 
часовника и махна на барманката, явно вече се канеше да 
оправи сметката и най-после да си тръгне. Иво подаде 



уговорения сигнал към Робинзон и се притаи да го изчака 
зад ъгъла, искаше после да тръгне след него и той да 
остане между двамата. Така и стана, Цецо излезе и 
подрънквайки с ключовете от колата пое към нея, мислеше 
си, че парите и влиятелните му приятели го правят 
недосегаем и бе напълно спокоен, дори не се оглеждаше. 
Голяма грешка! Иво се лепна зад гърба му, изчака да се 
изравнят с форда и с едно бързо движение го перна по 
сънната артерия, а после го прихвана под мишниците, 
защото оня започна да се свлича. Изневиделица се появи и 
Робинзон, той дръпна ключовете от изпадналия в несвяст 
мъж, отключи колата му и двамата го натикаха на задната 
седалка. Всичко стана тихо и бързо, дори някой очевидец 
да бе видял нападението никога нямаше да се досети какво 
точно се случва. Двамата приятели също се качиха, но от 
двете му страни и вътре спокойно го зачакаха да се върне в 
съзнание. Иво набързо го пребърка и от малък кобур, 
прикрепен към левия му глезен извади дамски пистолет, 
малък калибър, но достатъчно мощен, за да убие човек от 
близко разстояние. По джобовете му намери стотици, още 
несортирани банкноти и докато ги пристягаше в обща пачка 
пленникът им се размърда. Бавно се разбуди и учудено ги 
изгледа, едва тогава реалността нахлу в съзнанието му.  
 - Какво, по дяволите..? 
   Туп, лакътят на Иво се заби в челюстта му и тя изхрущя, а 
Цецо уплашено извика от болка.  
 - Добре дошъл в ада! Ще говориш само когато те питаме и 
каквото те питаме! Казвай истината, защото знаем повече 
отколкото си мислиш и ако те хванем в лъжа много ще те 
боли! Ясен ли съм? 
   Той уплашено закима, въпреки големите си габарити се 
бе смразил от страх, само като погледнеше безизразните 
им лица и усещаше, че тия хора не се шегуват.  
 - Оня ден ти отърва ареста и въпреки, че бе за затвора те 
пуснаха, мислиш ли, че това е правилно и справедливо? 
Чувал ли си за правния казус ..., как се изричаше, 
Робинзон?  



 - Non bis idem – на скоропоговорка отговори партньорът му. 
– Това ще рече, че никой не може да бъде съден два пъти 
за едно и също престъпление, ако вече е изтърпял 
присъдата си. Просто и ясно! 
   Цецо се сепна и с мъка заговори: 
 - От полицията ли сте, изобщо не предполагах? Моля ви, 
пуснете ме, богато ще ви се отблагодаря! 
 - И как, с тези хартийки ли? 
 - Горе в апартамента имам много пари, позволете ми да ви 
предложа част от тях! Изглеждате ми разбрани хора, все 
някак ще се спогодим. 
 - Може и да се откупиш, но нека първо да поговорим! Кажи 
сега, тези наркотици, които така обилно ръсиш наоколо, кой 
ти ги доставя? 
   Пласьорът реши да печели време и замънка нещо под 
носа си. 
 - Мълчанието не е полезен отговор, по-добре започни да 
говориш! 
 - Виждам, че ще се разберем, затова няма да ви лъжа. 
Допреди няколко месеца ме зареждаха от София и 
разполагах с неограничени количества, но после някой уби 
моите хора и доставките секнаха. Още няколко пъти ходих 
до там и очаквах някой друг да се свърже с мен, но накрая 
разбрах, че е напразно и се отказах. Това, което продавам 
сега е от последната партида и вече е на привършване. 
   Двамата приятели се спогледаха, това звучеше логично и 
можеше да е истина. Все пак обаче искаха да го проверят 
докрай.  
 - Казваш, от столицата! Кой те зареждаше там, по колко и 
къде? 
 - Може да не ми вярвате, но се срещах с две важни клечки, 
единият депутат, а другият ваш колега, но от 
Министерството. Виждахме се веднъж месечно в един 
ресторант и там осъществявахме смяната – те ми 
зачисляваха определено количество наркотици, а аз им се 
отчитах с парите от вече продадените. Веднъж през лятото 
отидох и цяла вечер чаках, но въпреки уговорката те не се 
появиха и затова попитах управителя не ги ли е виждал. Те 



бяха известни личности и всички ги познаваха, тогава 
разбрах, че и двамата са убити и то точно там, в 
ресторанта. Както вече ви казах после ходих още няколко 
пъти, все в уречените дни, но напразно, никой не се свърза 
с мен. Аз имах контакт само с тях и навярно, ако са ги 
сменили с други, новите не ме познават.  
   Докато ги омайваше с приказки едната ръка на пленника 
им бавно се спусна надолу и затърси пистолетчето в 
кобура, но той беше празен и Цецо нищо не намери. Усети, 
че отново се е оказал изигран и разочарован се облегна 
назад.  
 - Няма го, не си прави труда!  
   Цецо бе разкрил тайните си и нямаше какво повече да им 
предложи.  
 - Имаш ли още дрога в себе си? 
 - Останаха ми 5-6 дози кокаин, другото продадох.  
 - Дай ги! 
   Иво пое пакетчетата, разпечата ги и събра субстанцията 
на едно място, после леко кимна на партньора си. Робинзон 
мигом реагира, той изви и двете ръце на отрепката и оня 
зави от болка, а бащата на Деница само това чакаше.  
   Взря се в очите на пласьора и се постара оня добре да го 
разбере. Когато някой ше умира, поне да знае защо. 
 - Сега ще станеш роб на собствената си стока! 
   Прегърна го през врата и стисна бузите му, после изсипа 
всичкия кокаин в отворената му уста, заради счупената 
челюст това се оказа лесна работа. Удари му 2-3 шамара и 
оня ще, не ще преглътна, знаейки, че по този начин 
подписва смъртната си присъда. Количеството дори за 
пристрастен наркоман беше огромно, за несвикналия с 
подобни вещества организъм то бе фатално. И двамата 
отпуснаха хватките си и зачакаха резултата, колкото и да 
бе разреден наркотикът, за един нормален човек този 
прием беше убийствен. 
 - Нали разбираш, ти сега ще умреш, но поне ще ти бъде 
приятно! През годините си продал десетки хиляди дози, 
щом са толкова хубави и полезни нека има малко и за теб!  



   Пленникът им премести погледа си от единия към другия 
като плъх, преценяващ шансовете си между два 
ротвайлера, усещаше, че животът му си отива. Погледна ги 
в очите, но в тях не откри състрадание. 
 - Как може да вършите такива работи? 
 - Все някой трябва да го свърши. Вие пласьорите нямате 
представа какво е да сте жертви, докато сами не станете 
такива!   
   Трудно е да гледаш голям мъж да плаче, а в момента се 
случваше точно това, от очите на Цецо рукнаха последните 
в живота му сълзи. Неприятен момент, но те бяха нищожно 
количество в сравнение с ония, предизвикани от неговата 
досегашна дейност. Иво го сръчка! 
 - Ония двамата Янко Попов и Виктор Вълев ли се казваха? 
   Притиснат между тях той учудено закима, усещаше, че си 
отива, но нищо не можеше да направи. Но откъде пък 
мъчителите му знаеха имената на софийските доставчици? 
 - Искаш ли да чуеш една тайна? Ние ги убихме, затова 
секна и твоята далавера, а сега и ти ще ги последваш, и 
твоята вина е много голяма. Ако беше влязъл в затвора, 
където ти е мястото и си бе излежал присъдата, можеше и 
да приемем, че вината ти е изкупена и да забравим за теб, 
но ти се имаш за тарикат, а ние тях не ги обичаме.  
 - Гадове, ще се видим в ада! 
 - Нека не правим такива уговорки, по-добре кажи някоя 
молитва! 
   Той отново се задърпа, но се беше обезсилил и вече се 
унасяше, след малко се облегна назад, затвори очи и заспа 
завинаги. Робинзон опипа дебелия му врат за пулс и когато 
се убеди, че дилърът не се преструва, заговори: 
 - С този приключихме, но ти предлагам да се качим и в 
апартамента. Ако няма никой ще го претарашим, нали чу, 
че там държал много пари. Защо да ги оставяме и после 
крадливите полицаи да си ги поделят? 
 - Съгласен съм, тази връзка с ключове ми изглежда  
тежичка, не вярвам да са само от колата. Но нека първо 
проверим и в багажника, Гемижев спомена, че когато са го 
арестували, точно там са открили почто 300 000 лева! 



   Огледаха се за някой случаен минувач и се измъкнаха от 
колата, а Иво отключи багажника. В него пари нямаше, но 
между аптечката и пожарогасителя намериха голяма 
кожена чанта пълна с найлонови пакетчета. На човек не му 
трябваше да бъде гений, за да разбере какво съдържат, 
при всички случаи белия прах в тях не беше пудра захар.  
 - Навярно това са последните му запаси, ползвал е 
автомобила си като склад.  
 - Хайде набързо да огледаме жилището, че нощес ни чакат 
и други задачи, а после ще решим какво да правим с тая 
отрова.  
   Тихо влязоха във входа, който преди време Иво бе 
проучил основно и не си губиха времето, а се качиха 
направо на третия етаж. Изпробваха 2-3 ключа и накрая 
отвориха вратата, после бързо минаха по стаите да 
проверят има ли някой случаен гост. Навсякъде бе тъмно и 
скоро се убедиха, че са сами, затова спуснаха пердетата и 
запалиха лампите. Обученият да прави обиски Робинзон 
бързо откри каквото търсеха, върху гардероба в коридора 
бяха наредени 3-4 куфара, но единият от тях бе точно като 
тези, които те отмъкнаха от имението на Виктор Вълев в 
Панчарево – марка „Самсонайт”, от големия модел. 
Свалиха го на пода и го отвориха, както и очакваха 
установиха, че почти до половината е пълен с пачки пари. 
Навярно в жилището имаше скрити още, но не това бе 
целта им, това, за което бяха дошли вече бе свършено, 
дилърът бе получил възмездие за греховете си. Избърсаха 
всички повърхности, отново махнаха пердетата и угасиха 
лампите, но преди това Робинзон отвори хладилника и 
след кратко колебание извади бутилка с руска водка. В 
коридора отново се ослушаха, заключиха вратата и след 
миг бяха на тротоара. Във форда пред тях Цецо сякаш 
спеше, бе се облегнал на седалката и никой страничен 
наблюдател не би предположил, че повече никога няма да 
се събуди.  
 - Видях, че задигна някакъв алкохол, да не мислиш нощес 
да се сгряваш с него? 



 - За друго ми трябва! Тази кола вече е пълна с наши следи, 
има отпечатъци, косми и какво ли още не. Най-добре ще е 
да я запалим, така заличаваме всичко, което би ни уличило 
и оставаме чисти.  
 - Нямам нищо против, тъкмо ще унищожим и наркотиците в 
багажника.  
 - Тогава иди и докарай нашия автомобил, в това време аз 
ще подготвя обстановката да изглежда като нещастен 
случай! 
   Иво вдигна тежкия куфар и се запъти към пежото, а 
приятелят му остана да се занимава със замитане на 
уликите. Той първо огледа за някои издайнически следи 
около колата, но там нямаше нищо, бяха свършили всичко 
вътре в нея. Вмъкна се на задната седалка и изля част от 
водката в гърлото на още топлия труп, останалото разсипа 
по земята, а после набута бутилката в ръката на мъртвеца 
и силно притисна дланта му към нея. С периферното си 
зрение мярна как тяхната кола бавно мина по улицата и 
спря на десетина метра, време беше да тръгват. Той 
натисна бутона на запалката, изчака я да загрее докрай, а 
после я извади и я хвърли в краката на дилъра, но тя не 
успя да запали водката, чу се само съскане. Тогава той 
извади от джоба си кибрита, който бе приготвил за къщата 
на телефонните измамници, драсна една клечка и запали 
парче хартия. Пусна я в локвичката на пода и огънят лумна, 
така вече бе по-добре. Затвори тихо вратата, качи се при 
ученика си и бавно потеглиха, а отзад искрите вече 
осветяваха купето и бързо се разрастваха. Всичко се 
получаваше както го бяха планирали, скоро цялата кола 
щеше да избухне в пламъци и все някой да се обади на 
пожарникарите. Иво вкара в GPS-а координатите на 
следващия адрес, този в Горна Оряховица и подкараха по 
тъмните градски улици.  
 - Е, с предястието се справихме, копелето си получи 
заслуженото. Време е да преминем към основното ястие в 
менюто! Виждаш ли колко по-справедливо е със законите, 
въведени от хан Крум, който още навремето за всяко 
престъпление е предвидил подходящото наказание?  



 - Ти му приложи по-друг подход, този на Инквизицията. 
Тогава са изгаряли еретиците на клада, сега на Цецо му се 
случи същото.  
 - В случая бях по-мил, първо го изчаках да умре. Важното 
е, че най-после си понесе наказанието, ако чакахме на 
съдилищата можеше и да не доживеем. С тези пари, които 
бе скътал щеше с години да се изплъзва на правосъдието 
или направо да го обявят за невинен. Аз обаче без да съм 
Господ реших друго, такива отрепки не бива да мърсят 
улиците, мястото им е в гробището.  
 - Прав си, а и доказателства за вината му имахме 
предостатъчно. Ето, почти стигнахме, скоро ще навлезем в 
махалата.  
   Робинзон се пресегна и от задната седалка взе 
ветеринарната пушка, издърпа затвора и зареди една 
стреличка.  
 - Скоро ще минем край къщата, там карай много бавно, че 
в тая тъмнина движещото се куче е трудна цел! 
   Той спусна прозореца, нагласи се удобно и зачака да се 
изравнят с оградата на имота. Кучето ги усети отдалеч и 
силуетът му се открои зад мрежата, но все още не лаеше, 
засега само подозрително душеше въздуха. Иво намали 
още, колата едва пъплеше и когато приятелят му усети 
сгоден момент натисна спусъка. Животното изквича и 
побягна навътре, това трябваше да им подскаже, че са го 
улучили.  
 - Продължи сега още поне километър и отбий встрани, 
оттам ще се върнем пеша! 
   Автомобилът им бавно отмина, къщата си остана все така 
тиха и тъмна, само в една стая на горния етаж светеше 
слаба лампа и се виждаха синкавите отблясъци на 
телевизионен екран. Дотук добре, но следваше най-
сложната част, трябваше тихомълком да влязат без 
обитателите да ги усетят и освен това се надяваха да 
заварят вътре всички, за да не може никой да избегне 
наказанието. След малко вдясно от себе си Иво забеляза 
тясно черно пътче и вкара колата в него, само няколко 
метра по-късно тя напълно се скри от пътя, а и тъмнината 



бе на тяхна страна и вече никой не можеше да ги забележи. 
Двамата излязоха от пежото и извадиха раниците с 
оборудването, което Робинзон бе приготвил, а после 
направо през полето закрачиха обратно към къщата. 
Носеха и пушката, ако кучето не бе напълно приспано щяха 
да опитат отново, този път с двойна доза. След 7-8 минути 
бърз ход постройката се появи в далечината, забелязаха, 
че дори стаята с телевизора вече бе потънала в тъмнина. 
Последните петдесет метра бяха най-трудни, двамата 
залегнаха и с пълзене се добраха до оградата, която 
Робинзон внимателно разряза със специалния си нож, 
който по оригинален начин се превръщаше и в клещи за 
тел. Ослушаха се за последно и се провряха в двора, оттук 
вече започваше истинското предизвикателство. Кучето не 
се чуваше никакво, изглежда упойката бе ефикасна и 
действаше точно според инструкциите на лекарката от 
лечебницата. След още няколко метра изминати в пълна 
тишина се озоваха на гърба на сградата, точно под един от 
отворените прозорци на втория етаж.  
 - Оттук ще влезем, изложението е северно и стаята горе е 
или кухня или тоалетна. Аз пръв ще се кача и като ти дам 
знак ме последвай, но още веднъж ти повтарям, твоята 
задача единствено е да изведеш децата на двора. Не 
забравяй да си сложиш ръкавиците и маската, защото 
вътре може да има и камери, нали не искаш после Гемижев 
да те гледа, да цъка с език и да се чуди как да те покрие.  
 - Окей, качвай се, аз идвам след теб! 
   Робинзон извади от раницата си въжето и го разви, на 
единия край бе прикрепил тройна метална кука, 
наподобяваща малка котва. За да не дрънчи и да не вдига 
шум при удар в друг предмет, на всяко от разклоненията бе 
нахлул парче от градински маркуч и само остриетата 
стърчаха навън. Той прецени разстоянието и ловко метна 
куката, която безпроблемно влетя в стаята, а после започна 
бавно да я изтегля. В началото въжето вървеше свободно, 
но после се обтегна и остана така, явно някой от острите 
върхове се бе застопорил в нещо.  



 - Остави си раницата тук и се качи без нея, че някой може 
да те чака горе! Когато се убедиш, че всичко е наред ще я 
изтеглиш с въжето.  
 - Така да бъде, щом настояваш първо ще разузная.  
   Той обхвана дебелото въже и само с помощта на ръцете 
си за секунди се качи до втория етаж, там се поослуша и се 
прехвърли през перваза. След 2-3 минути подаде главата 
си и раздруса своя край, а Иво привърза хлабаво раницата 
и на свой ред му сигнализира. Изчака приятелят му да си 
откачи багажа, огледа земята около себе си за нещо 
забравено и също се закатери нагоре. Дотук добре, и 
двамата бяха вече в къщата и по нищо не личеше някой от 
обитателите й да ги е усетил.  
   Робинзон приклекна и извади от раницата си бутилката с 
етер и голям тампон памук, а после нахлузи прожектора на 
челото си. Сложи си гумените ръкавици и маската, след 
това напъха в джобовете зловещите медицински 
инструменти, които партньорът му бе купил от Габрово. Със 
специфични знаци, използвани от армиите по целия свят 
двамата се разбраха кой какво ще върши и поеха в 
различни посоки. От Иво се изискваше да открие стаята на 
децата и да ги изведе от сградата, затова той тихо пое по 
коридора, търсейки разхвърляни играчки или нещо друго, 
което да му подскаже къде живеят. Слезе по вътрешното 
стълбище до долния етаж, спря се до една открехната 
врата и надникна. Преброи четири единични легла и 
разбра, че е уцелил, това бе детската спалня. Отдръпна се 
в един тъмен ъгъл и зачака, искаше да даде на приятеля си 
някакво времево предимство, защото ако някое от децата 
се разплачеше докато го извежда, щеше да събуди всички. 
Установи, че останалата част от етажа бе заета от 
просторен хол, санитарен възел и кухня с трапезария, а в 
дъното се виждаше още една затворена врата и той 
предположи, че е спалнята на майката, от Гемижев знаеше, 
че баща им е забягнал нанякъде. Горе по коридора се 
чуваха тихи стъпки и различни други шумове, по едно 
време странна сладникава миризма се разнесе из цялата 
къща.  



 - „Това сигурно е от етера – помисли си той – явно 
Робинзон вече упояваше обитателите на горните стаи”.  
   Той не се бе излъгал, на втория етаж планинецът тъкмо 
излезе от спалнята на сина и хлътна в съседната – тази на 
главите на семейството. Току-що бе приключил с момчето, 
той не знаеше, че прякорът му е Доктора и го остави 
осакатен да спи, упоен от етера. Докато го обработваше  
донякъде бе обезпокоен от младостта му, та той имаше 
обувки, по-стари от измамника. Сега тихо пристъпи в стаята 
на родителите му и когато се увери, че и двамата спят 
дълбоко, пристъпи към действие. Извади бутилката с етер 
и обилно напои топката памук, после я притисна към носа и 
устата на възрастния циганин и започна да отброява 
секундите. Оня се замята неспокойно, но хватката на 
надвесения над него призрак бе здрава и не му позволи да 
се изплъзне. Когато отброи шест вдишвания реши да се 
презастрахова и изчака още малко, тогава отслаби натиска 
и свали памука от лицето му. Човекът вече спеше дълбоко 
и нямаше да се събуди поне още два часа, дори и да му 
отрежеха топките, така, че той прехвърли усилията си 
върху жената. И там нещата се повториха, след малко тя 
също бе в несвяст и той започна да действа с 
инструментите. Според информацията, която имаха 
оставаше само майката на децата, но той бе проверил 
всички стаи и когато не я откри, предположи, че тя обитава 
долния етаж. Измъкна зъболекарските клещи и ги хвана 
здраво с дясната си ръка, а скалпела стисна с лявата и се 
наведе над леглото. Така, както бе с маската и с фенерчето 
приличаше на хирург, опериращ поредния пациент и 
сравнението почти го накара да се разсмее, дотолкова 
нелепо бе за тази обстановка. Бръкна с клещите в устата 
на жената, защипа здраво езика й и го издърпа навън, 
после с няколко драсвания на скалпела го отряза и го пусна 
до възглавницата й. Кръвта бликна и тя започна да се дави, 
затова той я обърна настрана и насочи усилията си към 
съпруга й. С него повтори същата манипулация, а жертвите 
му дори не мръднаха, те бяха изпаднали в състояние 
подобно на кома. Навремето, преди медицината да 



напредне и да измислят съвременните упойки, при 
животоспасяващи операции са използвали само етер и 
хлороформ, така, че сега той бе спокоен за ефикастността 
на изпитаното средство. Готово, обърна настрана и едрия 
циганин, огледа да не е забравил нещо и излезе от стаята. 
Оставаше само майката на децата и той не мислеше да й 
прощава, тя участваше в измамите наравно с другите и 
също трябваше да понесе своята отговорност. Както 
понякога се изразяваше Иво – „Каквото си надробил, това 
ще сърбаш” и в случая тя трябваше да изпие докрай 
горчивата чаша. Слезе по стълбите и забеляза партньора 
си, който с поглед му посочи стаята в ъгъла, това трябваше 
да е спалнята на последната им жертва.  
 - Качи се горе и извлечи хората един по един в двора – 
зашепна му той – когато приключиш с тях се върни за 
децата! 
 - Какво им стори, живи ли са? 
 - Живи са, но вече няма да могат да си казват репликите. 
Но не са приятна гледка, не се стряскай като ги видиш!  
   Той се насочи към оказаното помещение, а Иво пое 
нагоре, за да изпълни поставената задача. Когато влезе в 
стаята на момчето малко се стресна, в първия момент си 
помисли, че кръвта по чаршафите е от прерязаното му 
гърло и го огледа внимателно, едва тогава прозря 
истината. Виж ти какво адекватно наказание е измислил 
менторът му, той без да ги убива ги бе оставил неми за цял 
живот, така вече никога нямаше да могат да мамят хората. 
Как ли щяха да реагират и останалите фамилии, пръснати 
из цяла България когато слухът се разчуеше. Преди година 
и нещо, малко след като се запознаха, приятелят му бе 
отрязал ушите на един нагъл ром, който с хората си бе 
превзел съседното на тяхното градче. След тази случка 
цялата орда се изнесе и повече за тях не се чу нищо, 
дотолкова с действията си той бе изплашил тартора им. 
Ако имаха дори малък инстинкт за самосъхранение 
останалите от гилдията трябваше да се барикадират по 
къщите си и в близко бъдеще да не си показват и носовете 
навън, иначе не се знаеше дали те няма да са следващите 



онемели. Прецени, че няма много време, Робинзон сигурно 
вече бе оправил и майката, а и кръвта не искаше да се 
съсирва и все още бликаше от раната. Трябваше навреме 
да повикат помощ за тези хора, затова той не губи повече 
време, награби момчето под мишниците и го помъкна 
надолу. Вече вдигаше повече шум, но не му пукаше, 
можеха да го чуят само децата, а тях и без това се 
налагаше скоро да събудят. Стигна до входната врата и на 
стената до нея забеляза клавиатура с червен и зелен 
бутон, предположи, че зеленият отключва вратата. Натисна 
го и тя се отвори, в това време и приятелят му се появи зад 
него, мъкнейки момичето. Един след друг ги завлякоха чак 
до дворната порта, облегнаха ги на оградата и се върнаха 
за останалите. Повториха същата процедура и с 
възрастните, струпаха ги връз другите и Робинзон зашепна: 
 - Намери някой техен телефон и звънни на 112! Съобщи 
им, че ни трябват линейка и пожарна, а аз в това време ще 
изведа децата. Вътре все ще откриеш някой апарат.  
 - Сто процента, сега тия уредчета са най-добрите приятели 
на модерните престъпници.  
   Двамата отново хлътнаха в къщата, поради естеството на 
бизнеса, който развиваха домакините телефони имаше 
навсякъде и Иво грабна първия попаднал пред очите му. 
Позвъни на спешния телефон и с преправен глас помоли за 
линейка. Продиктува на операторката адреса, после се 
засмя и отново заговори: 
 - О, има още една дреболия, изпратете и пожарната! 
    Изведоха навън уплашените и сънени деца и ги 
настаниха при другите обитатели на къщата, след това 
Робинзон нетърпеливо си погледна часовника, стрелките 
му напомниха, че не са тук да разглеждат 
забележителности.  
 - След 7-8 минути първите коли ще пристигнат, тръгвай 
обратно през прореза в оградата, а аз ще запаля къщата и 
ще те настигна! 
   Спогледаха се, предупредиха децата да не мърдат оттук 
и се разделиха, Робинзон се върна вътре, а Иво забърза 
към колата. След стотина метра спря и се обърна, 



забеляза, че някои от стаите вече горяха и заревото 
осветяваше всичко наоколо. Вече се наблюдаваше 
началния стадий на хаоса. Облегна се на едно дърво и 
зачака приятеля си, в това време чу как първата кола с 
включена сирена мина по пътя. Започваше да се 
развиделява и той успя да различи партньора си, който 
бягаше в неговата посока и освен раницата на гърба си и 
преметнатата през рамо ветеринарна пушка мъкнеше в 
ръцете си и две големи чанти. Когато стигна до него тикна 
едната в ръцете му и двамата продължиха с бърз ход към 
скритата кола. Още няколко тежки машини със сирени 
прелетяха по пътя, медиците и пожарникарите реагираха 
бързо и щяха да спасят живота на немите вече измамници. 
В далечината се показа очакващия ги автомобил, още 
малко и бяха при него. Хвърлиха раниците, пушката и двете 
чанти в багажника, качиха се и облекчено се спогледаха.  
 - Дай тук маската и ръкавиците, пусни ги в тая торбичка! 
Карай сега, а като минем край река Янтра ще ги изхвърлим 
в нея! 
 - Не е лошо да се отървем и от дрехите, обувките също 
могат да ни уличат! 
 - Всичко ще изгорим, но като стигнем в Х., сега натисни 
педала, докато полицаите още не са реагирали! 
   Пежото ускори, заради ранния час движението не бе 
натоварено и скоро профучаха край Търново, а оттам поеха 
по магистралата.  
 - Какви бяха тия чанти, те не влизаха в сметката? 
 - Когато извеждах децата, най-голямото постоянно 
поглеждаше към килера и се сетих, че там крият нещо. 
Преди да подпаля къщата се порових и открих тези чанти 
завити под дрехите. Догоре са пълни с пари, затова реших 
да ги взема, ако ги оставех да изгорят щеше да бъде пълна 
загуба. Явно това са спестяванията на жертвите им, 
представи си колко хора са измамили! 
 - По тежината на моята съдя, че вътре може да има и 
милион.  
 - И двете са пълни с едри банкноти и сумата е значителна, 
но ще разберем колко са едва като се приберем.  



 - Приятелю, така както ни е тръгнало скоро няма да си 
знаем парите. Трябва да помислим за някаква 
благотворителност или нещо друго, не можем само да ги 
трупаме и да им се радваме! 
 - Парите никога не са излишни, хората отдавна са го 
установили. Защо мислиш, че стават повечето 
престъпления по света? И наркотици, и проституция, и 
измами – всичко е за тия пусти пари. Военните конфликти, 
които периодично избухват в различни краища на земното 
кълбо също носят големи печалби на оръжейните търговци, 
те имат най-голяма полза от войните. 
 - Тази нощ отново ни провървя, всичко мина като по вода. 
Но ти не преставаш да ме учудваш, откъде ти хрумна да им 
режеш езиците? 
 - Още когато ми спомена, че мамят хората по телефона 
реших, че ако нямат езици, няма да могат да го правят. 
Струва ми се, че не съм прекалил, все пак ги оставих живи! 
Понеже са мързеливи и не са свикнали на физически труд, 
сега навярно ще се преквалифицират на джебчии или на 
просяци, но това си е тяхна работа, важното е, че ние 
нашата си я свършихме и то без засечки. Вече нямат къща, 
нямат пари и с тия дечурлиги са почти в безизходица, какво 
по-добро наказание? Я намали малко, искам от този мост 
да изхвърля част от уликите! 
   Пежото почти запълзя и след миг найлоновият плик 
прелетя над парапета и цопна долу във водата. 
 - Прав си, на фона на злините, които са вършили добре си 
го измислил, а за богатството им, откъдето дошло, там и 
отишло.  
   Иво намали още скоростта, знаеше, че след 2-3 
километра щяха да се покажат светлините на тяхното 
градче. Скоро навлязоха в покрайнините и след отбивката 
се насочиха към крайградските си къщи. Бързо преодоляха 
краткото разстояние и точно на зазоряване паркираха в 
двора на Робинзон.  
 - Пристигнахме, хайде да разтоварим багажа и да си дадем 
малко почивка, но първо трябва да свършим още една 
важна работа. Искам да съблечеш всичките си връхни 



дрехи, дори обувките и заедно с моите по-късно ще ги 
унищожа! Мъдрите хора са казали, че дори малкото камъче 
преобръща колата, затова нека да се подсигурим и да не 
оставяме нищо на случайността! 
   Така и направиха, разтовариха всичко от колата, 
разсъблякоха дрехите си и Робинзон ги напъха в един 
найлонов чувал. Чантите с пачките останаха в коридора, и 
двамата бяха твърде уморени, та да ги броят, а и те не ги 
блазнеха толкова, по стечение на обстоятелствата 
разполагаха с толкова пари, колкото не можеха да изхарчат 
и за два живота. Разбраха се да починат, да поспят до обед 
и по някое време преди свечеряване отново да се видят.  
 - Е, приятелю, ще те оставям! 
 - Всичко хубаво, партньоре, като се наспиш ела тук, ще те 
чакам! 
   Разделиха се и Иво се прибра в своята вила. Погледна си 
дисплея на телефона, който снощи умишлено не беше 
взел, но освен две от приятелките му, които го бяха 
търсили късно вечерта, друг не бе звънил. Взе си един душ, 
легна и след десет минути беше заспал. 
 
                                                6 
 
   Сутринта около 11 часа нещо го сепна и мина известно 
време докато установи, че го е събудил звънът на 
телефона му. Още неразсънен се пресегна, видя, че го 
търси Гемижев и ще, не ще, отговори.  
 - Иво, здравей, какво правиш? 
 - Ако ти кажа, че спях, няма да ми повярваш. Казвай какво 
си се присетил! 
 - Имам новини, но ти сигурно вече ги знаеш. Снощи около 
полунощ Цецо, нашият недосегаем познат е изгорял в 
колата си, бил надрусан до козирката. Нещо да ти е 
известно по случая? 
 - Известно ми е, че се е надрусал и е изгорял, нали току-
що ми го каза.  
 - Недей да хитруваш, едва преди няколко дни ти дадох 
адреса му и вече е мъртъв! 



 - Е, и какво, някой херувим ли е умрял, та да съжалявам? 
Момчето живееше на ръба, участниците в тоя бизнес не 
могат да се похвалят с дълголетие. Но истината е, че това 
е добра новина за мен, благодаря ти, че ми се обади и ми я 
съобщи! 
 - Чакай, не съм свършил! Хайде, Цецо може и неволно да 
се е запалил, но тази нощ ужасна участ е сполетяла и 
семейството телефонни измамници, на които също поиска 
адреса, а аз, наивникът, ти го дадох.  
 - И това е прекрасна новина! Ще ме светнеш ли с 
подробности? 
 - Подозирам, че ти ги знаеш по-добре от мен, но в общи 
линии някой им е бил много ядосан – първо ги е упоил, а 
после им е отрязал езиците. Децата свидетелстват, че са 
били двама маскирани и засега знаем само това.  
 - Николай, да не се шегуваш? Това е страхотно начало на 
деня ми, трудно мога да си представя по-приятно 
събуждане. Нали става дума за същите хора, които мамеха 
наред и от които беше пропищял бая народ? Какъв ти е 
проблемът, че някой ги е наказал ли? 
 - Не точно! И аз изпитвам известно задоволство от това 
развитие на нещата, но вече те имам за приятел и те моля 
ако имаш нещо общо, да престанеш! Днес пробуждането ти 
е приятно, но когато ония с качулките ти зачукат на вратата 
в пет сутринта, тогава няма да си толкова доволен.  
 - Виж, тук си прав, никой не обича да го будят по този 
начин. Но щом си се загрижил за мен нека те успокоя, 
нямам нищо общо, а не мога и да имам. Как си ме 
представяш ти мен, надвесен над някого да му режа езика! 
Та на мен от кръв ми причернява, аз само като се порежа и 
ми става лошо. Нали си спомняш, че в Търново двамата с 
теб си поговорихме и се съгласихме, че това, което вършат 
тия хора е недопустимо и е добре да се прекрати. Аз 
споделих тази информация с едни приятели, на които им 
пука за бъдещето на децата ни, а и на страната ни, дадох 
им адресите и край, не знам нищо повече. Сега от теб 
научавам, че отрепките са си получили заслуженото и като 
гражданин на тази клета България приемам случилото се 



със задоволство. Но съм сигурен, че не само аз се радвам, 
предполагам, че всички измамени от ромското семейство 
на тази дата ще дават курбан, че са се отървали от тази 
напаст.  
 - Тогава нека те попитам друго, но този път сериозно! Щом 
казваш, че познаваш такива юнаци, не можеш ли да им 
разкажеш за предложението на главния секретар на МВР, 
за което ти споменах през лятото! 
 - Би ли ми припомнил какво беше то! Имам смътен спомен, 
че Новков толерирал подобни лоши момчета. 
 -Нали тогава говорихме, че големият шеф търси под дърво 
и камък подобни обучени хора, за да ги изправи срещу 
недосегаемите от закона босове на организираната 
престъпност.  
 - Сега се сещам, тогава ти ми спомена, че вече имало 
няколко такива действащи групи, които се отчитат само 
пред него. Но защо той не използва за тази цел полицаите, 
които точно затова взимат заплатите си или дори 
специалните части, а е опрял до такива нестандартни 
решения? 
 - Със законни средства не става, нали виждаш, че ефектът 
е нулев! Можеш ли да ми посочиш поне един голям 
мафиотски шеф, който е в затвора? Няма такъв, всичките 
имат прекалено много пари, част от които инвестират в 
съдиите и прокурорите, дори в обикновените дознатели и 
срещу тях присъдите винаги са оправдателни.  
 - Значи не отричаш, че снощи бандитите справедливо са 
били наказани? 
 - Естествено, че не отричам, но защо трябва твоите хора 
да рискуват с такива дребни задачи, това си е чиста загуба 
на талант? Под патронажа на главния секретар ще могат 
истински да се развихрят и най-важното е, че ще имат 
имунитет, никой няма да може с пръст да ги пипне. Като са 
толкова добри нека не си хабят времето с дребните риби, 
по-добре е да убиват големите клечки! 
 - Не мога да повярвам, че такива думи се изплъзнаха от 
устата ти, явно ценностната ти система се развива в 



правилната посока. А какви други облаги ще получават 
срещу уменията си? 
 - И аз не съм много наясно, но са предвидени тлъсти 
парични бонуси, ранно пенсиониране, а ако желаят, и 
задгранични командировки. Знаеш, че през последните 
години доста хора офейкаха от страната и се покриха в 
чужбина, а при подобни случаи, които за съжаление 
зачестиха, на важни хора в правителството им се налага да 
се оправдават пред европейските си партньори. 
Населението също се възмущава, то вижда, че бандитите 
са по-силни от законите и започват да се вълнуват по 
площадите, а това не е добре за държавата.  
 - Добре Николай, разбрах те, ще предам твоите думи 
където трябва! Но нали се досещаш, че ако това е капан и 
ги приберат, ти ще си първият, когото ще освиткат след 
това? 
 - Давам си сметка, затова не бих си позволил да те лъжа. 
Лично съм го чул от устата на Драгомир Новков и по негова 
заръка ще ги заведа направо в кабинета му без никой друг 
да разбира самоличността им.  
 - Ясно, тогава ти обещавам, че тези дни ще говоря с тях. 
При теб как е, напредваш ли в службата? 
 - Повече служебна информация с теб няма да споделям, 
кажа ли ти за някой бандит той или умира, или го 
осакатяват.  
 - Отново недоказани обвинения. Ако продължаваш така ще 
подам оставката си като твой приятел! 
 - Не се връзвай толкова, нали само си говорим! Иначе съм 
добре, надявам се и при теб да е така! 
 - И аз не мога да се оплача.  
 - Тогава ти желая приятен ден и когато можеш се обаждай! 
 - Непременно! Дочуване! 
   Гемижев затвори телефона и се облегна в удобния стол, 
скръсти ръце зад главата си и се замисли. Това, че завари 
Иво в леглото говореше в негова полза, а можеше да 
нареди и да проследят къде се е намирал телефонът му 
през последната нощ. По мобилните клетки безпроблемно 
щяха да установят дали приятелят му си е бил в Х., или 



нощес е обикалял търновския регион. Но той го познаваше 
като единак, а там са били двама, значи можеше и да не го 
лъже. Но това нямаше значение по дяволите, бащата на 
Деница бе прав в едно – жертвите си го бяха заслужили. 
Какво е тръгнал да го подпитва и да души, истината е, че 
тези методи, макар и жестоки, бяха ефективни. Сега Цецо 
вече нямаше да продава дрога и да сее смърт, а ония, ако 
искаха отново да измамят някой, трябваше да му пишат. Но 
след това, което преживяха, едва ли щяха и да си помислят 
за нещо незаконно, след подобна нощ трябва да си 
самоубиец, за да продължиш с далаверите. Нищо чудно, 
когато в края на седмицата колегите му донесат сводката 
да установи, че този вид престъпления са секнали напълно 
и участниците в тях са се изнесли надалеч или са се 
преквалифицирали. Не, не, истината е, че с тия наглеци 
трябваше да се постъпва точно така, виждаше се, че има 
резултат, но той за съжаление нямаше такива правомощия 
и затова се налагаше точно такива пичове като познатите 
на Иво да спасяват положението. 
   На петдесетина километра от там виновникът за 
терзанията на Гемижев блажено се протегна и се усмихна. 
Приятелят му от Търново си имаше своите подозрения, но 
какво от това, дори и да откриеше някакви улики, 
потвърждаващи присъствието им на местопрестъплението 
бе почти сигурно, че щеше да ги покрие. Той вече бе от 
техния отбор, това, че от време на време се проявяваше 
като типичен служител от полицията навярно целеше да ги 
накара да бъдат по-предпазливи. Днес се очертаваше 
наистина хубав ден, бяха отметнали още малко работа и 
сега се чувстваше напълно удовлетворен от живота. 
Замисли се за миг, после отново взе телефона си и набра 
номера на Валди – кумът му, който живееше в София. При 
последното им посещение на столицата, през седмиците, 
необходими им да проследят, а и да убият двамата едри 
наркобосове Вълев и Попов, се настаниха в неговия 
апартамент и той се постара нищо да не им липсва, а и с 
вродената си тактичност не им задаваше никакви неудобни 
въпроси. Накрая те си тръгнаха набързо и дори не успяха 



да се сбогуват, но тримата бяха решили да му се отплатят 
подобаващо. Тогава той работеше в един малък 
автосервиз, но основната печалба я обираше собственикът, 
за служителите оставаха само трохите. И тримата 
единодушно взеха решение да откупят сервиза и да му го 
подарят, а него натовариха със задължението да разбере 
дали бизнесът се продава и на каква цена.  
   След няколко сигнала кумът му отсреща вдигна и 
двамата сърдечно се поздравиха.  
 - Валди, как я караш, още ли се скъсваш от работа? 
 - А какво да правя, животът тук не е евтин като при вас.  
 - Разузна ли това, за което те бяхме помолили? 
 - За сервиза ли? Попитах шефа, споменах му, че има 
кандидати и той истински се зарадва. Със съпругата си ще 
напускат България, решили са да заживеят в някоя 
нормална държава и му трябват свежи пари. Мястото е два 
декара, с две работилници и помещение за смяна на гуми, 
а му иска само 250 000 лева. Изглежда бързат, затова го 
предлага толкова евтино и почти на загуба. Аз работя там 
отдавна и знам долу-горе какви са дневните печалби, това 
си е истинска златна мина.  
 - Още днес му се обади и поискай номера на банковата му 
сметка, до 2-3 дни ще му преведем парите! Не ни се идва 
пак до София, затова ти уреди всички документи и го 
пишете на твое име, ние ти имаме доверие! 
 - Но как така, нали тия от НАП ще ме подгонят, откъде в 
мен такива средства? 
 - Парите ще дойдат от сметката на Командо, той работи 
при един бизнесмен и при него всичко е наред. Ако искате 
го оформете като бартер, важното е да сменим 
собствеността и то по-скоро! Наеми някой печен адвокат, те 
са вещи в този вид сделки! 
 - Но като го прехвърлим на мое име, де юре аз ставам 
собственик.  
 - И какво от това, ти си навътре в този бизнес и си точния 
човек, а и няма да допускаш загуби. Подбери си и персонал 
по твой вкус, като завъртите работата както трябва, парите 
сами ще потекат. Ние тук сме мислили по този въпрос и 



вече сме взели решение, даваме ти пълни права и не 
искаме никакви отчети, нали си наш човек. 
 - А печалбите, тях няма ли да ги проверявате? 
 - Ти луд ли си? Харчи на воля, инвестирай в нови машини 
и се разраствай, вече ти ще бъдеш шефът! 
 - Ти направо ме шашна! Добре, още днес ще задействам 
нещата, надявам са до довечера да ти изпратя номера на 
банковата сметка. 
 - Точно така! От днес насетне се дръж като началник и 
отделяй повече време за себе си, искам като се видим 
другия път вече да не си сам, крайно време е да завъртиш 
някоя! 
 - Има една, с която се виждам, струва ми се свястна. 
Наскоро се запознахме и засега нещата между нас вървят 
добре. 
 - Радвам се да го чуя! Хайде, доскоро, тези дни пак ще се 
чуем! 
 - Всичко хубаво, куме и благодаря! 
   Иво затвори и започна да се облича. Дългогодишният му 
приятел съвсем скоро щеше да стане собственик на нещо, 
за което отдавна бе мечтал. Навремето двамата взаимно 
си бяха кумували, но после животът ги раздели, на Валди 
съпругата почина, а Иво се разведе и по-късно напусна 
столицата. Но човекът бе точен, през годините и двамата 
разчитаха един на друг и си помагаха, сега той напълно 
заслужаваше този подарък. Погледна си часовника и 
установи, че вече може да тръгва към Робинзон, навярно и 
горянинът отдавна бе на крак и го чакаше. Обу си удобни 
маратонки, заключи и пое към къщата на приятеля си. 
Селцето бе притихнало, малкото хора, живеещи тук или 
почиваха, или обработваха градинките си, но като цяло 
цареше пълно спокойствие. Бързо стигна до имението, 
деляха ги 300-400 метра и бяха почти съседи. Рита, 
немската овчарка отдалеч го усети и радостно заскимтя, 
мъничето вече усещаше кои са най-близките му приятели. 
Иво влезе в двора, подсвирна по уговорения начин и се 
качи на чардака, от него се влизаше във вътрешните 



помещения. Завари домакинът да сервира масата, в цялата 
къща се носеше приятна миризма на готвено.  
 - Добре си дошъл, съседе, успя ли да отдъхнеш? 
 - И аз като теб бързо се наспивам. Можех да откарам още 
час-два, но преди малко ми се обади Гемижев от Търново и 
ми развали рахатлъка.  
 - А, очакваше се! Събрал ли е две и две? 
 - Почти, но мисли, че са го свършили мои приятели. 
Въпреки всичко се постарах да го убедя, че аз не съм 
способен на подобни жестокости.  
 - Добре си се сетил! Поддържай тази заблуда в него и още 
не бързай да му се доверяваш! 
 - Обадих се и на Валди, тези дни ще го направим 
собственик на автосервиза. Много се зарадва момчето, 
опитва се да не го показва, но веднага  усетих колко добре 
му подейства новината.  
 - Той го заслужава, нека поне малко му улесним живота! С 
нещо друго похвали ли се? 
 - Да, сподели, че излиза с някаква жена. Но предполагам, 
че сега като забогатее, женско внимание няма да му 
липсва.  
 - О, това е вън от съмнение, златотърсачките веднага ще 
го надушат.  
 - Довечера ще звънна и на Командо, за да са наред 
нещата пред данъчните ще се наложи той да му преведе 
парите.  
 - За колко лева са се спазарили? 
 - Целият бизнес се продава за четвърт милион, но Валди 
твърди, че това е нищо в сравнение с печалбите, които 
очаква. Мястото вече е разработено и клиентите го знаят, 
от него зависи да привлича още.  
 - Е, на още един човек помогнахме да си оправи живота. 
Сядай сега да видим и ние какво сме си заработили! Това е 
куфарът, който открихме в апартамента на Цецо, парите в 
него вече ги преброих и са точно милион и сто хиляди лева.  
 - Виж го ти хитреца, какви обороти е въртял! Нали 
разбираш, че това са постъпленията от продажбата на 



наркотици само за един месец, а далаверата е 
продължавала с години! 
 - Наясно съм, всички знаем, че големите пари са в дрогата 
и в оръжията. Но напоследък и фармацевтичните фирми 
много печелят, и те здраво мамят хората в нужда. 
 - То в България къде ли не те мамят? Дай сега да видим и 
колко има в чантите на телефонните измамници, от 
тежината им съдя, че хич не са малко. 
 - Ромите имат навика да обръщат всичко в злато, навярно 
ако мина с един металотърсач през двора на къщата им ще 
открия поне няколко килограма.  
 - Добре ще е антимафиотите да са се сетили за този 
вариант и да са проверили, спомням си, че преди години 
при цар Киро падна яко копане.  
 - Тяхна си работа, ние нашата си я свършихме. Ето ти лист 
и молив, брой и пиши! 
   Половин час в стаята цареше тишина, чуваше се само 
звукът от шумолящите банкноти.  
 - Виж ти, тук има точно един милион! 
 - Май и при мен ще излязат толкова, да точно така е. 
Приготвили са тия два милиона за някъде, интересно 
закъде? 
 - Не се ли досещаш? Аз съм готов да се обзаложа, че са 
били за някой много нависоко, който да им подсигури 
спокойствието. А може и да са оборотни пари, държали са 
ги в къщи в случай на нужда.  
 - Всичко е възможно, важното е, че вече са наши. Нощес 
пак ще отварям трезора, не върви да ги вра тук по стаите. 
 - Естествено! Като се чуем с Командо ще го изненадам 
приятно, по прости изчисления сега тримата ще си 
разделим по милион и малко отгоре.  
 - Май наистина трябва да се замислим за някаква 
благотворителност, много пари се натрупаха, а изкачат все 
още и още.  
 - Между другото, забравих да ти спомена, че Гемижев 
отново ни натиска да работим за държавата. Нали си 
спомняш, че и миналата година ни направи предложение! 



 - Помня! Ние тогава нали решихме да се придържаме към 
твоя План А, тоест да си я караме постарому. И тримата 
единодушно решихме, че няма нужда да се разкриваме 
пред никого, а и защо да го правим – имаме си всичко.  
 - Така е, само те уведомявам за какво сме си говорили, че 
му обещах. Но не си ли се позамислял какво ще е да сме на 
държавна служба и да разполагаме с пълен имунитет? 
Тогава ще можем да се развихрим и да погнем когото си 
поискаме, а ще имаме и неизчерпаем ресурс плюс 
закрилата на държавата.  
 - Мислил съм, разбира се! Не им искам нито бонусите, нито 
пенсията, но имунитетът е нещо друго. Ще видим, ако в 
бъдеще се издъним и ни притиснат, за да отървем кожите 
може и да задействаме План Б и да се съгласим. Това ще 
стане само в краен случай, но все пак е вариант, който е за 
предпочитане пред затвора.  
 - Дали Командо ще ни последва, сега той има добре 
платена работа и жена, която обича? 
 - Ако не е застрашен защо да променя живота си? Засега 
никой от нас не го желае, но всички сме се убедили, че на 
този свят нищо не е сигурно. Ако усетим, че работите 
отиват на лошо, защо да минаваме в нелегалност и вечно 
да се крием, по-добре да приемем работата. Това е 
хубавото при нас, че винаги имаме избор, ще изпълним 1-2 
задачи, ще освиткаме 2-3 отрепки и пак ще се кротнем, но 
ще придобием имунитет и вече никой няма да ни търси 
сметка за миналото. По този начин всички печелим, и ние, и 
главният секретар, че и Гемижев, него вероятно ще го 
повишат. Друг е въпросът, че тогава и аз ще трябва да 
разкрия самоличността си, все ще влезем в нечии 
ведомости.  
 - Ще видим, нека засега оставим План Б настрана и се 
съсредоточим върху настоящето.  
 - Какво настояще, то при нас си е пълна скука, аз колкото 
повече остарявам, толкова повече не ме сдържа на едно 
място.  
 - Лошото е, че Гемижев ми е сърдит за бруталните методи, 
които прилагаме и се зарече повече да не ми дава 



оперативна информация. Може да се каже, че нашия 
регион тук сме го прочистили и без неговата помощ 
наистина ни предстои дълга почивка.  
 - Иво, виждаш, че ние сме като акулите, спрем ли да се 
движим, ще умрем. Вече дотолкова се специализирахме в 
тази наша дейност, че сме като пристрастени, нуждаем се 
от все по-силни дози. Дори си мисля, че и Командо вече 
едва издържа, сигурно и на него му липсват рисковете и 
стресът, с които бяхме свикнали. 
 -А, предполагам, че покрай Петя е постоянно в 
напрежение, с такава красива и сексапилна жена човек 
няма как да е спокоен. Семейството много променя хората, 
Робинзон, ти не си го изпитал, но аз съм минал оттам. Ако 
на тях с Петя им се роди и дете – край, губим го завинаги. 
Но той достатъчно се е навоювал, в Югославия, в 
Камбоджа, че после и с нас, нека вече да си почива 
човекът! 
 - Каква ти почивка, вече е началник и кой знае какви 
проблеми има в работата. Това не ти е като да пасеш овце, 
сега отговаря за хора, за имущество, че пази и Буров. Но 
съученикът ти сам си избра тази работа и явно му харесва 
щом не се оплаква.  
 - Той и без това никога не се оплаква. Но нали ти казах, 
семейния мъж се кротва и уляга, не мисли като нас само за 
приключения. Това месо, което ухае така приятно от какво 
добиче е? 
 - Оня ден в дерето забелязах едно малко диво прасенце, 
но куцаше, едва застигаше сюрията. При животните 
подобен дефект е като смъртна присъда, при тях няма 
толерантност както при хората. Другите постоянно го 
изблъскваха и настъпваха, а то квичеше от болка и ясно се 
виждаше, че няма как да оцелее. Условията в гората са 
сурови, природата не прощава на недъгавите. Реших да го 
избавя от страданията и му пуснах една сачма с арбалета, 
то дори не усети как заспа завинаги. Проверих го за 
трихинелоза и като се убедих, че не е заразено, го изкиснах 
в марината и ето го сега пред теб, три часа съм го 
задушавал. Вкусно ли е? 



 - Много, дори ще те помоля да ми сипеш втори път.  
 -Така те искам, сега вече вярвам, че яденето наистина ти е 
харесало.  
   До късно вечерта двамата си говориха за бъдещето, по 
едно време Валди им изпрати с SMS номера на банковата 
сметка, по която трябваше да преведат парите за 
автосервиза. На свой ред Иво се обади на Командо, но за 
да чува и домакинът му, пусна разговора на говорител и 
бавно продиктува цифрите, а после набързо му обясни 
ситуацията. Накрая мимоходом спомена, че с Робинзон 
малко са се раздвижили миналата нощ и някои хора са 
били наказани.  
   Морският им партньор истински се изненада, той си 
мислеше, че двамата му приятели, заети с ремонтите по 
къщите си нямат време за подобни изпълнения.  
 - Ей, не се спирате, направо ви завиждам. Живот си 
живеете вие, а аз пет дни в седмицата съм на работа и не 
разполагам дори с времето си. 
 - Че напусни, пари ли нямаш! Межди другото, твоят дял се 
увеличи още с около милион, Петето не сгреши като си те 
хареса.  
 - Виж ги ти, аз тук се трепя за едната заплата, а те хем се 
кефят, хем и пари печелят.  
 - А и наказваме лошите, освен всичко друго. Иначе при вас 
във Варна как е? 
 - Обичайното! Живеем си с Петя, опитваме и за дете, но 
засега напразно. Тя все пита за вас, иска малко и на гости 
да ви дойдем.  
 - Заповядайте! Море, море, но и то омръзва. Вземи си 
малко отпуск и я доведи насам, нали знаеш, че е любимка 
на Робинзон.  
 - То на него всички под петдесетте са му любимки. Ще 
видим, ако шефът се съгласи да ме пусне може и да ви 
навестим.  
 - Ще ви чакаме с нетърпение, най вече нея. Хайде, много 
поздрави и доскоро! 



 - Чакай, има и друго, като се захласнеш по жена ми не ми 
даваш думата. Защо не се възползва навремето, нали 
получи предложение? 
 - И по-добре, ако го бях направил, сега с теб нямаше да 
можем да се гледаме. В миналото почти всички войни са 
започвали заради жени и аз достатъчно съм се поучил от 
историята, за да допусна подобна грешка. Ние тримата 
може да се шегуваме, може и да се бъзикаме, но нашите 
момичета са неприкосновени, те не бива да ни скарват! 
Кажи сега, за какво искаше да говорим! 
 - За нещо, към което ако подходим правилно може да 
промени живота ни. Моят шеф малко я е закъсал 
финансово и иска да се отърве от един свой имот, който е 
безценен. 
 - Как, и той ли свърши парите? 
 - Има си предостатъчно, но с това ембарго, което 
Евросъюзът наложи на Русия, бизнесът му сериозно 
пострада. И сега си върти сделките, но с други контрагенти, 
обаче огромните печалби секнаха. Това няма да 
продължава вечно, след някоя и друга година нещата ще се 
успокоят и парите отново ще потекат, но засега търговията 
му е в застой. 
 - Добре, доколкото разбирам иска да продаде някакъв свой 
терен, но защо казваш, че той е толкова ценен? 
 - Защото мястото е истинска перла. То не е в България, 
намира се на един остров в Индийския океан, на така 
наречените Сейшелски острови. Навремето, в добрите му 
бизнес години той и още двама варненци закупили едно 
малко островче там и са си го поделили. От разказите му 
съдя, че е райско кътче с палми, девствени плажове и 
кристално чиста вода, но неразработено. Той ме осведоми, 
че и сега там, в този район се продават над 40 острова, кои 
по-малки, кои по-големи, но са безумно скъпи. Дори имам 
информация, че Марински, аптекарският бос се кани с още 
двама-трима свои авери да си закупят и те един от 
предлаганите и там да си прекарват свободното време и 
старините, но още се двоумят. Работата е там, че Буров 
бърза и затова продава своята част по-евтино, иска само 



четири милиона евро. Той не предполага, че ние имаме 
парите, просто сподели с мен какво е решил, а аз като се 
замислих усетих, че има хляб в тази работа. 
 - Да, наистина звучи примамливо, а както и ти казваш сме 
натрупали достатъчно спестявания.  
   Робинзон, който слушаше внимателно размаха ръце и се 
намеси: 
 - Мен не ме бройте, аз не мърдам никъде! Ако толкова сте 
мераклии да емигрирате, направете го, но без мен. Ако не 
ви стигат средствата вземете от моя дял, и без това с 
такава огромна сума не знам какво да правя, но аз си 
оставам в България.  
   Този път се обади Иво. 
 - Чакай, приятелю, за никъде не сме тръгнали! Човекът е 
надушил добра оферта и ни я споделя, нищо повече. Вярно 
е, че парите ги имаме, но това е голяма стъпка и не можем 
така набързо да обмислим предложението. 
 - Точно така, - включи се и Командо – досега винаги заедно 
сме взимали решенията и аз не искам да се налагам. Но 
сделката наистина е добра, освен това тези пари са ни 
паднали направо от небето, не сме се потили за тях. 
 - Не сме се потили, но сме си рискували живота!  
 - Командо, имам една идея! Защо не вземеш Петя и 
двамата с нея не отскочите до въпросния остров? Сигурен 
съм, че една такава екскурзия ще се отрази добре и на 
двама ви. Идете, огледай мястото, убеди се, че всичко е 
законно и когато се върнете пак ще поговорим. В интерес 
на истината, ако всичко, което ти е казал Буров е вярно, 
това може да се окаже една отлична инвестиция. Оня ден с 
нашия приятел тъкмо се чудехме какво да правим с толкова 
пари, сега, благодарение на теб може да се окаже, че ще 
им намерим приложение. 
 - Знаеш ли, това с екскурзията е страхотна идея! Още тези 
дни ще си издействам отпуск от шефа и ще организирам 
пътуването. Ще му кажа, че почти съм намерил купувач и 
той ме изпраща да огледам, за да потвърдя истинността на 
думите му.  



 - Точно така! Буров знае, че като се захванеш с нещо 
стигаш до край, примерът с Братанов още е пресен в 
съзнанието му. За да не се луташ там, поискай му пълна 
информация, иди, огледай и като се върнеш, тримата ще 
седнем и сериозно ще обсъдим всичко. Така и Робинзон ще 
чуе подробности от първа ръка, ако на островчето наистина 
е такъв рай може и да го склоним да си промени мнението. 
 - Но да знаете, моето отсъствие може да продължи и 
месец. Сейшейлите са на края на света, кой знае колко 
време ще ми отнеме да отида и да се върна. 
 - Така е, а и нали там трябва да се огледаш по-подробно. 
Задействай нещата и отлитайте, с това пъруване ще 
изненадаш приятно и Петя! 
 - Добре, момчета, заемам се! Хайде, останете си със 
здраве и кажи на Робинзон да гледа по смело на бъдещето, 
една промяна може добре да му се отрази. 
 -Знаеш, че той няма документи, ако тримата се решим на 
тази генерална стъпка ще трябва да се свържем с някой 
фалшификатор, и то добър. Но още е рано за планове, иди, 
огледай и после ще решим! 
 - Окей, разбрахме се. Засега дочуване! 
 - Дочуване и поздрави Петя от нас двамата! 
   Иво затвори телефона и се обърна към приятеля си: 
 - Нека да попътуват малко, какво толкова! Но я само си 
представи, че островчето е като тия от пощенските 
картички! Какво лошо има да се махнем оттук, не виждаш 
ли, че тази страна върви на зле? 
 - Прав си в едно – рано е да правим планове! Но ако 
всичко в думите на този Буров се окаже истина може и да 
си помисля, не отивам там да работя за някого я! 
 - Така те искам! А за паспорт не се притеснявай, все ще 
измислим нещо! 
 - Той няма да е проблем, знаеш, че парите отварят много 
врати. Предполагам, че ако се обадя на бат Сали и той ще 
ми свърши работа, а може и някой чиновник от ГРАО да 
купим. 
   Поговориха още малко и Иво стана да си ходи. 



 - Ще те оставя за няколко дни, мисля да се отдам малко и 
на моите момичета. От утре ще сляза в града да им 
разнообразя малко ежедневието, а ако изникне нещо 
спешно, ще се чуем по телефона. 
 - Добре, поздрави ги от мен и се забавлявайте! Ние с Рита 
ще държим фронта тук, все пак и парите трябва да 
наглеждаме. 
 - Тогава доскоро, когато се налудувам пак ще се видим! 
 - Доскоро! 
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   На другия ден рано-рано Иво слезе в градската си къща, 
седна и състави план как мисли да прекара следващите 2-3 
седмици. Дълго умува, защото искаше всичко да е 
перфектно, но накрая все пак състави програмата, взе си 
телефона и се обади на Роси. По случайност тя бе първа в 
графика и бе решил за 5-6 дни да я заведе в някой от 
зимните ни курорти, за Нели и Даниела бе предвидил други 
дестинации. От няколко години успешно балансираше 
между трите си приятелки и се стараеше винаги когато има 
свободно време да им разнообразява живота с някакво 
пътешествие. Миналата година, точно преди да поемат с 
Робинзон и Командо за най-рискованата си мисия в 
столицата, отново им отдели почти месец, но предпочете 
да ги заведе в чужбина. Тогава обиколиха Турция, Гърция и 
Малта и си прекараха наистина чудесно, но всяко начало 
има и край, а и наркобосовете в София направо се бяха 
самозабравили и се налагаше час по скоро да ги спрат. 
Хубавите спомени от чистите плажове и екзотичните места 
обаче останаха и точно поради тази причина идеята на 
морският им приятел да купят и те някое кътче на 
Сейшелските острови толкова го впечатли и заинтиригува. 
   Отсреща Роси вдигна слушалката и той първо я попита 
тези дни дали е свободна, а след това й разказа какво си е 
наумил.  
 - Как няма да дойда, ти само кажи кога тръгваме – 
развълнувано му заговори тя. - Вярвам, че за няколко часа 
ще успея да си приготвя багажа.  



 - Ако искаш можем да потеглим още утре преди обед, но си 
приготви по-дебели дрехи, в планината вечер е доста 
хладно! 
 - Тогава имам време. Ще те чакам сутринта около девет 
часа в къщи, а ако желаеш ела още от тази вечер, ще 
нощуваш при мен. 
 - Благодаря за поканата, но и аз трябва да си стягам  
багажа, а искам да направя и резервациите. 
 - Добре, освобождавам те, но не си мисли, че на 
екскурзията тези оправдания ще минават! 
 - Няма, там съм изцяло твой. Хайде, до утре! 
   Той затвори и се обади на Даниела да предупреди и нея, 
последна оставаше Нели. Подробно обясни всичко и на тях, 
уточниха датите и когато приключи с разговорите се 
захвана с багажа си. Нещата се подреждаха, сега поне за 
двайсетина дни щеше да се отпусне с любимите си хора и 
да не мисли толкова за дъщеря си, за престъпниците и за 
заобикалящата го родна действителност. 
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   На сутринта, според уговорката мина през Роси, взе я и 
отпътуваха към Банско, където той бе наел луксозно 
бунгало от финландски тил, тези със заострените покриви, 
които не задържат сняг. Няколко нощи прекараха там, 
после отпътуваха за Боровец, където веселбата продължи. 
Разходки в горите, конна езда и всякакви кулинарни 
глезотии не им позволиха да усетят кога отлетяха дните и 
дойде време да се прибират. С Даниела и с Нели нещата 
протекоха приблизително по същия начин, но с тях обиколи 
Северното и Южното Черноморие. По едно време минаха и 
през Варна, но Командо вече бе заминал с Петя към 
островите и не можаха да му погостуват. Точно тогава се 
случи нещо, което щеше коренно да промени живота на 
тримата приятели. Те дотолкова бяха свикнали с рисковете, 
че засега Иво не можеше да предположи  дали тази 
промяна ще е за добро или за лошо, но бе факт, че вече 
нищо нямаше да е същото. 



 Тъкмо с Нели си бяха наели една малка вила до Балчик и 
се двоумяха дали да слязат към плажа на разходка или да 
проверят качествата на матрака, когато телефонът му 
завибрира. Беше Робинзон, който никога не би звъннал без 
основателна причина и Иво подсъзнателно се подготви да 
чуе лоши новини. 
 - Шефе, здравей! Как така се сети за мен? 
 - Извинявай, че ти нарушавам почивката, моето момче, но 
тук се случват някои обезпокоителни събития и реших да ти 
се обадя. 
   На Иво му настръхна косата, в първия момент си 
помисли, че полицията е намерила доказателства за някое 
тяхно убийство и нещата за тримата съзаклятници са се 
влошили непоправимо. 
 - Казвай, шефе, не ме дръж в напрежение! 
 - По понятни причини не мога да говоря с подробности, 
затова ще ти обясня по-набързо. Знаеш, че всяка сутрин 
преглеждам записите от камерите, правя го за общо 
успокоение. Преди 3-4 дни забелязах как двама обикалят 
покрай моя дувар и внимателно оглеждат мястото, било е в 
три часа след полунощ и не вярвам по това време да са се 
разхождали в гората. Знаеш, че съм мнителен и сериозно 
се притесних, защото имам дарбата да преценявам хората, 
а тези си бяха с подготовка. Вече бе късно да предприемам 
каквото и да било, затова заседнах пред монитора и през 
следващите две нощи не се отделих от него, дори Рита 
прибирах в плевнята, че ако ония се върнат да не й 
направят нещо. Но всичко си беше постарому,  цяла нощ 
пълно спокойствие, на следващата също и аз си помислих, 
че може и да съм се подвел, което честно да ти кажа, ме 
зарадва. Обаче днес сутринта отново седнах и пуснах на 
бързи обороти записа от последната нощ и какво да видя – 
същите двама пича се появиха откъм гората, с пълзене 
стигнаха отново до каменния зид и единия се качи на гърба 
на другия, за да надникне в двора. Това вече бе 
достатъчно, за да ме превърне в параноик. Викам си, тия 
май са решили да прекарат нова пътека към дома ми. Това 
вече не може да е съвпадение, нито случайност, тези хора 



или разузнават, или се готвят да извършат нещо, но 
повярвай ми, не ни мислят доброто. Поогледаха, 
пообиколиха и отново се скриха между дърветата. Когато 
изгледах целия запис заключих къщата и тръгнах по 
стъпките им, но на едно горско пътче те са се качили в 
някакво голямо превозно средство и са отпътували, така, че 
ги изгубих. Вече имам няколко идеи за присъствието на 
тези хора тук, но ще си говорим насаме, сега исках само да 
те информирам. 
 - Хич не ми харесва тази работа, мирише ми на сериозни 
неприятности. 
 - Така е, знаеш, че лесно не се плаша, но тези не са 
обикновени апаши, личи им, че са преминали някакво 
обучение. Твърде е вероятно да сме се появили на радара. 
 - Още днес ще се прибера, само удръж фронта до 
довечера! 
 - Не е лошо да си дойдеш, като сме двама ще съм по-
спокоен! 
 - Скоро ще се видим, не се безпокой! Нека не губя повече 
време в приказки, сега затварям! 
 - Тогава доскоро! 
   Иво излезе на просторната тераса, където Нели полугола 
се наслаждаваше на слънцето, а като го видя, закачливо му 
се усмихна. 
 - Усещам какво ти се върти в главата, но има промяна в 
плана. Синът ти тези дни дали е свободен? 
 - Доколкото знам сега той чете за изпити, скоро имат сесия.  
 - Питам, защото се налага спешно да си тръгна, Робинзон 
има нужда от мен. Ако искаш, обади се на сина си и го 
покани тук да ти прави компания, може да си вземе и 
учебниците. Останете колкото искате, ето ти пари да не ви 
липсва нищо, а когато ви омръзне се прибирай към Х.! 
 - Щом така се разбърза, явно работата е сериозна! 
 - Иначе не бих тръгнал, само като погледна от терасата 
надолу направо ти завиждам, че ще можеш да останеш и 
да се насладиш на това прекрасно място. 
 - Иди и му помогни, той винаги е правил всичко за теб! 



 - Така и ще направя! Обади се на сина си или на някоя 
твоя приятелка да дойде, а аз ще тръгвам, че всяка минута 
е ценна. 
 - Да не е болен? 
 - Него ако го видя болен, много ще се учудя. Не, друг е 
проблемът и ние ще го разрешим по мъжки. 
   Той влезе в стаята, набързо си събра багажа, прегърна 
Нели, качи се в колата и отпътува. За да се реши приятелят 
му да се обади, работата наистина беше сериозна и не 
биваше да губи никакво време. Робинзон отдавна бе минал 
петдесетте, вече нямаше никакви илюзии, а предвид това, с 
което се бе занимавал в миналото, преценката му в 
подобни ситуации не подлежеше на съмнение. Зовът му 
определено бе повод за загриженост.  
   На магистралата настъпи педала и се съсредоточи в 
шофирането, с тази скорост трябваше да е максимално 
внимателен. Градовете и селцата прелитаха край него, 
скоро в далечината изникна Търново и там на разклона той 
слезе от магистралата, стрелката на километража 
чувствително падна. Вече караше по-бавно, но си бе почти 
в къщи и малко се успокои, надали от обаждането на 
приятеля му бяха минали и три часа, а и ония досега се 
показваха само нощем. След малко пред очите му се 
повиха първите кокетни къщички на Х., но той не влезе в 
града, а се качи направо в селцето. Паркира пежото в 
двора на вилата си и без да губи време за багажа се затича 
към имението на развълнувания новодомец. На портата се 
спря за миг, подаде уговорения сигнал и чак тогава влезе, 
не искаше да стресира човека допълнително. 
 - Как успя да пристигнеш толкова бързо, сигурно си 
шофирал като на рали? 
 - Да, усетих, че си развълнуван и понатиснах педала. Може 
и да съм си докарал някоя глоба, но сигурността е по-важна 
от парите. 
 - Сядай сега тук и виж какво се случи през въпросните 
нощи, а аз ще ти направя кафе! 
   Той донесе един лаптоп на масата, поигра си с 
клавиатурата, намери каквото търсеше и го остави да 



гледа, после хлътна в кухнята. Иво се намести удобно и 
удивен загледа кадрите, които се появиха пред очите му. 
Приятелят му не бе преувеличил, всичко бе протекло точно 
така, както му го обясни сутринта. Пусна записа още 
веднъж, но на бавни обороти, а после се пресегна и спря 
кадъра върху лицето на единия среднощен натрапник. 
 - Шефе, тази програма може ли да увеличава, мутрата на 
по-високия ми се вижда позната.  
 - И аз установих нещо подобно, но исках независимо 
мнение. Добре е врагът ти да има лице, сега поне знаем 
срещу кого се изправяме. 
   Той се приближи, кликна с курсора върху образа и 
екранът се изпълни, поради качествената техника можеха 
да прочетат и бръчките по физиономията на човека. 
Двамата се наведоха напред и след миг почти в един глас 
заговориха: 
 - Този е един от хората, които се въртяха около Унгарския 
ресторант, беше в групата, която товареше и разтоварваше 
колите на дилърите, по-точно тази на Цецо, Бог да го 
прости. 
 - Точно така, и на мен ми се стори познат, но не можех да 
се досетя къде съм го виждал. Но как, по дяволите, толкова 
бързо са разбрали кои сме и къде живеем? 
 - И аз не мога да си го обясня. Но в ерата на сателитите и 
на напредналите технологии всичко е възможно, а ако в 
началото, при самото ни пристигане в столицата сме били 
невнимателни и непредпазливи дори някоя улична камера 
може да ги е насочила към нас. А и двамата знаем, че 
мафията има дълга памет.  
 - Каквото и да е, положението хич не е добро. Щом са ни 
открили е въпрос на време да изпратят цяла армия, а като 
знам за какви пари става дума, това няма да закъснее.  
 - Прав си, какво предлагаш? 
 - Те не предполагат, че сме ги усетили и все още са 
спокойни и поради това невнимателни. Има още няколко 
часа докато мръкне, ела с мен навън да се подсигурим за 
тази нощ! 



   Те излязоха на двора и първата им работа бе да огледат 
трезора, но той бе така добре замаскиран, че ако човек не  
знаеше точното му местоположение, никога не би го открил. 
Робинзон го поведе към плевнята, отключи масивната 
дървена врата и откачи от стената четири челюстни капана 
от най-големия размер, дори в сумрака зъбите на 
захапващите дъги зловещо проблясваха. 
 - Учил съм ви, че добрата защита е на много нива, затова 
ще им спретнем няколко изненади. Ще заложа капаните 
около оградата и ще ги замаскирам. Ако дойдат пак от тази 
посока, някой от тях неминуемо ще активира пружината и 
мигом отпада от играта, защото от удара и от болката може 
и да изгуби съзнание. Капаните са за лов на мечки и кракът 
му най-вероятно ще се счупи като клечка. 
 - После какво ще правим? 
 - Аз ще застана на този ъгъл с арбалета, а ти ще заредиш 
ветеринарната пушка с двойна доза от транквиланта и ще 
се маскираш до отсрещната стена, за да наблюдаваш и 
другата посока. Ако ти се удаде случай стреляй бързо и без 
предупреждение, а аз с арбалета ще изчакам, защото 
после искам да ги разпитаме за повече подробности.  
 - Това ще е в случай, че са само двамата, но я си 
представи, че са повече! 
 - Виж какво, хванат ли ни, при всички случаи ще ни убият. 
Първо ще ни принудят да им кажем къде са парите, а после 
закономерно ще се отърват от нас, защо са им живи 
свидетели на това, което вършат? Но предполагам, че още 
не са надушили къде е Командо, навярно си мислят, че сме 
тук и тримата. Вече знаем, че ще дойдат и това е голямо 
предимство за нас, след като контролираме точките за 
достъп, първата битка вероятно ще я спечелим ние.  
 - А след това? 
 - Нямаме бъдеще вече, приятелю! Това е началото на края 
ни. Щом веднъж са ни открили навярно са съобщили на 
началниците си нашите координати и е въпрос на време да 
ни пипнат. Те разполагат с неизчерпаем ресурс от обучени 
и готови на всичко момчета, след тези двамата неминуемо 
ще изпратят още. Ние разбунихме гнездото на осите, 



окрадохме ги и сега ще си носим последствията. Но нека не 
губим повече време, остави ме да заложа капаните, а ти 
прибери Рита в някоя стая, че много се привързах към това 
кученце! 
 - Ще го сторя, но и аз имам нещо наум! Нали останаха 
свободни няколко дистанционни камери, които купихме, а 
са оказа, че са излишни. Ще взема една и набързо ще я 
монтирам на входа на селото, така ще засичаме всеки 
автомобил, който идва насам. Обхватът й е няколкостотин 
метра и без приблем ще приемаме сигнала, който тя ще ни 
изпраща. 
 - Умна идея, влез в склада и избери някоя! Само един вход 
към селото ли има? 
 - Един е, пътят свършва в самия център и за да се върнеш 
обратно пак по него минаваш. 
 - Идеално, така, ако дойдат с превозно средство ще имаме 
много повече време да се подготвим. 
   Двамата се разделиха и всеки се зае със задачите си, 
след около четиридесет минути се събраха отново и 
заредиха две стрелички с тройна доза от приспивателното, 
защото като изчислиха килограмите на кучето и на човека 
се оказа, че по-малко количество няма да осигури желания 
ефект.  
 - Този препарат е приготвен за животни, дали ще е 
ефективен и при хората? 
 - Предполагам, че да, щом го използват при маймуни и 
примати, нали според Дарвин сме роднини с тях.  
 - Тогава мисля, че сме готови, приятелю, ако тази нощ се 
появят ще останат неприятно изненадани.  
 - Дано да са все още само двамата, с повече хора трудно 
ще се справим. 
 - Пак можем да ги победим, изненадата е на наша страна! 
Важното е да не допускаме някой от тях да се измъкне, че 
ще предупреди другите. Ти все още ли виждаш добре 
нощем? 
 - След толкова витамин А, който изпих навремето, съм 
като бухал. 



 - Тогава гледай да не пропуснеш с пушката, предполагам, 
че ако пак се появят само двамата, единият ще се хване в 
капана, но другия трябва да го свалиш! 
 - Ако нещо се издъня и не улуча, зная, че ти с арбалета си 
безпогрешен.  
 - Така е, но с него вероятно ще го убия, а аз искам да ги 
разпитам, след това ще ни е много по-лесно да планираме 
ходовете си. Командо кога ще се връща? 
 - Не знам със сигурност, но постоянно се чуваме, мога да 
го попитам. Все пак до десетина дни трябва да си дойде, 
такава бе първоначалната уговорка.  
 - Повече не му звъни от твоя телефон, те имат хора в МВР 
и сигурно го подслушват! Нека да мине тази нощ, да 
разберем в кого са били по-силните карти и утре, ако сме 
още живи ще го потърсим от друг номер! Налага се и него 
да предупредим, че да е нащрек още от аерогарата, а 
стигне ли си в къщата вече ще съм по-спокоен, там ще 
бъде като в крепост.  
 - Мисля, че излишно се безпокоиш! Ако сме прави в 
предположенията си, че неканените ни гости са изпратени 
от София, не вярвам за толкова кратко време да са 
научили и неговия адрес.  
 - Може и да си прав, но нека да бъдем подготвени и за 
такъв вариант!  
 - Хайде тогава да влизаме вътре, че искам да проверя как 
излъчва последната камера! Като мръкне ще се 
преоблечем с камуфлажните дрехи и ще заемем позициите 
си, че може да изкараме в чакане и до сутринта. 
   Двамата влязоха вътре, хапнаха набързо и се загледаха в 
монитора, но бе още рано и навън цареше пълно 
спокойствие. Кученцето сякаш също бе усетило важността 
на момента и не им се пречкаше, а се бе свило в едно 
ъгълче и не сваляше умните си очи от тях. Опашчицата му 
радостно тупкаше по пода, а все още клепналите му малки 
ушички помръдваха и при най-малкия шум в стаята. 
Камерата, монтирана само преди няколко часа обхващаше 
входа към селото, поради високата й резолюция виждаха 
дори номерата на колите, с които обитателите на 



съседните къщи отвреме-навреме се прибираха. Тези 
автомобили те знаеха наизуст, защото всеки ден ги 
срещаха по улиците и засега бяха спокойни. Около 23 часа 
обаче се случи нещо необичайно и двамата бързо се 
приведоха към екрана. Един огромен джип „Хамър” с 
изгасени светлини бавно навлезе в обсега, мина през 
разклончето и пое в тяхната посока, в купето ясно 
различиха две фигури, говорещи си нещо. Робинзон хвърли 
един последен поглед на мониторите и кимна на Иво.  
 - Това превозно средство не ти ли е познато? Ако си 
спомняш точно преди да го убием, с подобен модел 
докараха депутата Янко Попов до Унгарския ресторант за 
една последна вечеря. 
 - Не с подобен, точно такъв беше. 
 - Значи вече твърдо сме убедени, че точно те ни 
преследват, досега не бях много сигурен. Тези автомобили 
са редки, не вярвам да е съвпадение.  
   Робинзон си погледна часовника. 
 - Хайде, партньоре, време е! Това, че са само двама 
неимоверно ни улеснява, да вървим и да ги разбием! 
   Двамата пъргаво се надигнаха, изгасиха осветлението и 
тихо напуснаха къщата, след миг сенките им безшумно се 
стопиха в нощта.  
 
                                 == == == == == 
 
   Иво се бе притаил в своето скривалище и със заредена 
пушка очакваше появата на двамата мъже, които бяха 
засекли преди малко. Според изчисленията му те щяха да 
се появят след трийсетина минути, защото първо трябваше 
да скрият някъде колата, а после и да стигнат дотук. Беше 
се слял със зеленината наоколо и не помръдваше, защото  
от уроците на приятеля си бе запомнил, че и най-малкото 
движение привлича погледите. Тези хора бяха обучени и 
предпазливи, но тъй като предните нощи не бяха срещали 
особени трудности сега нямаше да бъдат толкова 
внимателни, а неговият ментор отдавна го бе научил, че в 
техния занаят рутината обърква всички предварителни  



сметки. Обаче мина повече от час, а от неканените гости 
нямаше и следа. Чакането се проточи, умората на 
мускулите от неподвижната поза започваше да надделява.  
   Някъде далеч се счупи съчка. С периферното си зрение 
долови някакво движение откъм гората и бавно, точно като 
совите обърна главата си натам. В първия момент не 
различи нищо, поляната бе все така пуста и само лекия 
ветрец нарушаваше пълната тишина. Впери поглед и 
зачака, след малко вече ясно открои двете фигури, които 
приведени внимателно се промъкваха точно в неговата 
посока и само след минута-две щяха да са точно пред 
мерника му. Той притаи дъх и бавно вдигна пушката, през 
оптиката й виждаше двамата натрапници много по-ясно. 
Скоро те достигнаха до каменния дувар и както предишната 
нощ единият се покачи на раменете на партньора си и 
надникна в двора. Тъй като кучето бе в къщата, вътре 
нямаше никакво движение и успокоени двамата сближиха 
главите си и нещо си зашепнаха. После единият тръгна 
точно към Иво, а другият се отдалечи в посока към 
Робинзон, явно мислеха да обиколят терена. Това беше, 
наближаваше най-подходящия момент за стрелба, 
оставаха още десетина метра и човекът щеше да влезе в 
обсега на пушката му. Успокои дишането си и пръстът му 
меко обгърна спусъка, през качествения мерник ясно 
виждаше къде трябва да насочи стреличката. Всичко 
вървеше по план и вече мислеше да стреля, когато в 
далечината се чу болезнен рев и тишината бе нарушена от 
гневни псувни и стенания. Мишената пред него рязко спря и 
се обърна с гръб, точно този момент избра Иво и натисна 
спусъка. Стрелата се заби между плешките на човека и в 
първия момент оня дори не усети какво става, той вече 
бързаше да види какво се е случило с партньора му. Иво 
продължи да го следи през мерника, в един момент видя 
как Робинзон изникна от нищото и с един удар повали вече 
упоената жертва на земята, после клекна до тялото. Бе 
облечен с наметалото, което сам си бе изработил преди 
години от клонки и папрати и сякаш изчезна, дотолкова се 
сливаше с околната среда. Иво напусна укритието си и се 



запромъква към него, скоро различи изпадналият в 
безсъзнание човек, а се бе убедил, че и приятелят му е 
някъде наоколо. 
 - Тук съм, да не ме застреляш! 
   Безформената купчина на земята придоби човешки облик 
и Робинзон се материализира сякаш от нищото.  
 - Върви точно след мен, че да не се хванеш и ти в някой 
капан! Чуваш ли го оня как реве на умряло, сигурно много 
го боли? 
 - Нека, не му е работа да дебне хората по нощите! Този да 
не се събуди и да офейка? 
 - Поне още два часа няма да мръдне, погрижил съм се. 
Нека да освободим другия, че скоро с тези крясъци ще 
събуди цялото село! 
   Двамата се насочиха към мястото, където предполагаха, 
че човекът е активирал капана, сега от там се носеха само 
тихи стенения. 
 - След малко и той ще се отнесе, шокът ще го приспи и по-
лесно ще ги замъкнем в плевнята. Там ще му окажем първа 
помощ и ще ги оставим да си ближат раните, а на сутринта 
ще опитаме да поговорим с тях.  
   Докато си шепнеха и се придвижваха приятелят му 
обезопасяваше капаните и скоро се озоваха при втория 
натрапник, който вече едва дишаше. 
 - Как е, боли ли? Сигурно боли, но да си беше стоял в 
къщи, къде си тръгнал да се мериш с големите? 
   Той го освободи от челюстите и под разкъсания 
тактически панталон зейна голяма рана, там зъбите, 
запоени за метала се бяха впили дълбоко в плътта. 
 - Иди и замъкни другия в плевнята, аз ще се погрижа за 
този!  
   Двамата се разделиха, Иво се върна назад и награби все 
още упоения човек, прехвърли го през рамо и се запъти 
към постройката в дъното на двора. Тази нощ се справиха 
безпроблемно, сега оставаше само да ги убедят да говорят, 
за да разберат какво знаеше врагът. Но Робинзон бе прав, 
вече ги бяха открили и рано или късно щяха да ги пипнат, 
това бе неизбежно. Всичките им планове се проваляха и 



трябваше цял живот да бягат и да се крият, но имаше и 
друг вариант, да издирят и да убият виновникът за всичко 
това, човекът, измислил престъпната схема. Ако 
приключеха с него навреме, цялата организация щеше да 
се разпадне и на останалите нямаше и да им хрумне да ги 
търсят повече, те щяха да са заети със собственото си 
оцеляване. Мислеше си как само с един ход могат да решат 
всичките си проблеми, но кого трябваше да търсят, кой бе 
митичният Главен? Робинзон твърдеше, че няма човек, 
който да не може да бъде издебнат и убит, но засега 
началникът с този прякор беше призрак, за който само бяха 
чували. В далечината различи постройката на плевнята и 
се запъти натам, тялото на рамото му висеше отпуснато и 
все така не показваше никакви признаци на живот. Отвори 
вратата и го стовари в ъгъла, после седна до него и зачака 
приятеля си. След няколко дни и Командо се връщаше от 
Сейшейлите, тримата трябваше да седнат и да решат какво 
ще предприемат в бъдеще. Ясно бе, че няма да стоят със 
скръстени ръце и да чакат като телета в кланицата, изход 
винаги имаше и се надяваше да го намерят. Отвън се чу 
тътрене на крака, вратата изскърца и приятелят му 
домъкна с пъшкане и втория им пленник, после клекна до 
него и запретна крачола на скъсания от удара панталон. 
 - Иди и пусни Рита да не се мъчи вътре, а на връщане ми 
донеси аптечката да спрем кръвта на този, че като нищо ще 
го изпуснем. На полигона се правят на големи мъжкари, но 
изправят ли се пред реални проблеми се насират от страх, 
тогава установяват, че животът има и друга страна, не 
толкова приятна.  
   Иво го остави с двамата им пленници и отиде да изпълни 
заръката. Бързо намери кутията с медикаменти и 
навръщане кученцето зарадвано го последва, но като 
наближиха плевнята заръмжа и козината на гърба му 
настръхна. 
 - Точно така, моето момиче, и ти усещаш, че тия не са от 
добрите. Заради такива като тях ще трябва да бягаме оттук, 
това и на тебе няма да ти се понрави. 



   Той влезе вътре и включи лампата, на приятелят му бе 
нужна светлина, а и вече нямаше от кого да се крият. 
Робинзон пое аптечката, отвори я и след няколко минути 
кракът на ранения бе умело бинтован. После стана и от 
един дървен сандък извади два чифта белезници и дълъг 
синджир, окова двамата пленници и прекара края на 
веригата през дебела халка, здраво зазидана в стената. 
 - Навремето тук са връзвали биковете, металът може да 
удържи и слон. Мисля, че засега тук приключихме, нека ги 
оставим да поспят до сутринта, а ние с теб ще отидем да 
открием хамъра в гората и да го приберем в двора. 
 - Претърси ги, виж дали ключовете не са някъде по 
джобовете им! 
 - Вече го сторих, ето какво друго открих! 
   Отзад до стената приятелят му беше подредил два 
пистолета, два ножа в калъфи и чифт джобни 
радиостанции със слушалки.  
 - Телефоните им навярно са в колата, неписано правило е 
на мисия да не ходиш с телефон. Все намират да се 
раззвънят в най-неподходящия момент и обявяват 
позицията ти на всички. Ела, искам да ти покажа още нещо! 
   Той извади единия нож от калъфа и му го подаде. 
 - Това е американски боен нож „Бауи”, използват го 
техните специални части. Виждаш ли колко често е 
заточвано острието му, на другия е в същото състояние. 
Нали не си мислиш, че са ги използвали само за да си 
белят ябълки! Пред тези нови и нахъсани попълнения дори 
Джак Изкормвача би изглеждал като хорист в църква. 
Двамата са абсолютни главорези, добре, че не им 
попаднахме в ръцете. А и пистолетите им са качествени – 
„Хеклер и Кох”, една от любимите ми марки. Немско 
оръжие, сигурно и точно, но и безумно скъпо. 
 - Е, вече няма да им трябва, сега ще служи на нас. Идва ни 
точно навреме, нали ти е ясно, че в близките дни трябва да 
се покрием в нелегалност? 
 - Всичко ще се изясни при разпита, но и аз съм на твоето 
мнение. Ще заключим къщите си и за начало ще се скрием 
в пещерата, там сме на сигурно място. Ще ти трябва и нова 



СИМ-карта, тази направо я изгори! Като успокоим топката 
ще се свържем с Командо, може да се наложи да призовем 
под знамената и него.  
 - Тези какво ще ги правим? Знаеш, че не можем да ги 
пуснем. 
 - То е ясно! Като изцедя от тях всичко, което знаят, ще ги 
убия, друг начин няма. Но те напълно заслужават тази 
участ, кой знае досега на колко човека са отнели живота? 
 - А и се занимават с дрога, това окончателно им подписва 
присъдите. Убивал съм за много по-малки количества, а 
тези работят направо с килограми. 
 - Бих казал дори с тонове, те от години зареждат цялата 
страна.  
 - Когато им свихме парите Командо ми каза, че единият 
гараж на Вълев е бил пълен догоре с наркотици, затова и ги 
подпалихме. Ония отрепки тогава си получиха заслуженото, 
сега е време и тия да ги последват.  
 - Не бързай толкова, по-важно е да разберем какво са 
научили за нас и какво са докладвали на шефовете, така и 
ние ще сме по-подготвени за предстоящото. Знаеш ли, тази 
идея да си купим част от остров и то надалеч, започва все-
повече да ми харесва, тя може да се окаже и единственото 
ни спасение.  
 - Така е, нека да изчакаме Командо да докладва и ако 
всичко е наред ще задействаме сделката с Буров. Може 
обаче да се наложи да звъннеш на бат Сали и да го 
помолиш за един фалшив паспорт, иначе как ще напуснеш 
страната? 
 - Не ми се иска да разчитам на него за толкова важни 
неща. Във Варна беше друго, там наказвахме дребните 
риби и не ми пукаше, че го моля за услуга, но сега става 
дума за живота и на трима ни и не искам да се доверявам 
на бандит, та макар и бивш. Ще се наложи да измислим 
нещо друго и то в най-скоро време, защото софиянците 
след броени часове ще се усетят, че техните хора не се 
обаждат и навярно им се е случило нещо непредвидено.  
 - Тогава да не губим ценно време, вземи един прожектор и 
да вървим да търсим джипа! 



   Те провериха отново пленниците си, убедиха се, че са 
здраво оковани, излязоха навън и заключиха масивната 
врата. Тръгнаха към мястото, откъдето се появиха двамата 
им неканени гости, с помощта на немската овчарка не се 
лутаха дълго в тъмното и скоро на едно горско пътче 
откриха скритата и замаскирана с клони кола. Натовариха 
се в нея и тримата, подкараха я и малко преди зазоряване 
я прибраха в просторния двор на Робинзон. Той заключи 
голямата порта, качиха се по стаите и легнаха в хладните 
чаршафи, цяла нощ бяха на крак и искаха поне малко да 
починат. 
 
                                       == == == == 
 
   След няколко часа освежителен сън двамата се събраха 
около масата в кухнята, на нея вече димеше цяла кана 
ароматно колумбийско кафе. И двамата усещаха, че скоро 
ще се наложи да се лишат от тези малки удоволствия, за да 
запазят живота си щеше да им се наложи временно или 
завинаги да се покрият някъде. 
 - Значи ето аз как виждам нещата – започна Робинзон – 
днес ни предстои важната задача да разберем с каква 
информация разполагат нашите преследвачи и според нея 
да координираме и бъдещите си действия. Следващите дни 
и нощи ще са много напечени, но няма как, трябва да 
изчакаме Командо и заедно с него да вземем най-важните 
решения в живота си. Предполагам, че до 4-5 дни той ще се 
върне и когато тримата обобщим ситуацията ще 
предприемем и нашите ответни ходове. Хапни сега нещо и 
нека не губим повече време, нашите неканени гости в 
плевнята навярно ни очакват с нетърпение! 
 - Дано научим нещо съществено! 
 - Всичко, което знаят те, трябва да го разберем и ние, но 
най-вече ме интересува как са попаднали на нас и какво са 
успели да предадат на своите началници в столицата. 
 - Тогава да се заемаме с работа, нека не ги караме да 
чакат повече! 



   Двамата се надигнаха, напълниха в една бутилка вода за 
своите пленници и нетърпеливо се запътиха към 
временния им затвор. Стигнаха до яката порта и 
внимателно се ослушаха, отвътре се чуваше приглушен 
говор. Робинзон отмести резетата, отключи и надникна 
вътре, а после направи знак на Иво да го последва. 
 - Добро утро, момчета, добре ли спахте? 
   Вътре ония разтревожено се размърдаха, не знаеха какво 
да очакват и бяха нащрек. Превръзката на ранения се бе 
напоила с кръв и се бе свлякла надолу, откривайки част от 
ужасната рана, причинена нощес от мечият капан.  
 - Ето ви вода, пийнете си! С моя приятел все още не сме 
решили какво да ви правим, нашето отношение към вас ще 
зависи изцяло от отговорите, които ще ни дадете. Е, кой 
иска да е пръв? 
   Окованите бабаити обнадеждени се спогледаха, значи 
можеха и да се отърват. По-едрият възбудено заговори: 
 - Снощи навлязохме с колата в гората и се изгубихме, в 
тъмното не знаехме къде се намираме. Дойдохме насам за 
да потърсим помощ, но вие явно ни помислихте за крадци и 
ни нападнахте. 
   Без да каже нищо Робинзон стана, откачи веригата от 
стената и поведе човекът навън, а Иво остана при другия. 
Предполагаше, че приятелят му иска да ги раздели, това бе 
общоприета практика при провеждане на разпит. Погледна 
ранения и съчувствено му заговори: 
 - Разкажи ни всичко и ще те закараме в болница, 
състоянието ти никак не е добро и спешно се нуждаеш от 
лекар. Тук няма кой да ти помогне, ако не говориш, раната  
ще се инфектира и като нищо ще останеш с един крак. Това 
ли искаш? 
 - Всичко ще ви кажа, но нека си остане между нас! 
Партньорът ми не трябва да разбира, че съм си отворил 
устата, ще ме наклепа пред шефовете, а те не си 
поплюват. 
 - Тогава говори, но не крий нищо! После ще разпитаме и 
другия и ако открием несъответствия в разказите ви ще 
последват строги наказания. 



 - Изпратиха ни от София. Аз по принцип работя в 
полицията, но сега сме по-скоро като частни лица. Преди 
няколко месеца неизвестни засега извършители убиха и 
ограбиха бившият ни шеф, новината беше дълго време по 
първите страници на вестниците.  
 - Това нас какво ни касае, не виждам връзката? 
 - Работата е там, че ние се занимаваме и със странична 
дейност, не съвсем законна. Вършим определени задачи 
извън нашите правомощия, но тъй като се въртят огромни 
пари и са замесени хора на високи постове досега не бяхме 
имали проблеми. Всичко започна когато някакви убиха 
шефа и партньора му, а после свиха на Организацията 
голяма сума пари. Тези нагоре по веригата побесняха и 
задействаха целия си ресурс за да открият извършителите. 
Първата им работа бе да изземат записите от 
охранителните камери пред ресторанта, където бяха 
извършени убийствата и да ни ги предоставят за анализ. 
След внимателен оглед, продължил няколко дни, 
отделихме двайсетина съмнителни автомобила, които най-
често са посещавали паркинга в дните преди покушенията 
и по номерата им определихме техните собственици. После 
се разделихме на групи по двама и започнахме да 
обикаляме заподозрените, та да им видим и физиономиите, 
защото долу-горе вече имахме представа кои може да са 
били атентаторите. На нас двамата с моя колега се падна 
габровския регион и вие по ирония на съдбата се оказахте 
първите проверени, след това щяхме да отскочим и до 
Габрово, където има още две коли, посещавали паркинга 
през оня период.  
 - Е, ние с моя приятел отговаряме ли на описанието, че ни 
отделихте цели три нощи? 
 - Загубихме толкова време по чиста случайност, защото 
все не успявахме да ви засечем и да ви сравним със 
снимките, които носим. Но не сте вие, ония са били трима и 
освен това изглеждат по съвсем различен начин.  
   Иво много-много не му вярваше, но той рядко вярваше на 
хората. Навярно не би повярвал и на папата, ако нямаше 
надежден свидетел. Сега обаче мислено благодари на 



далновидността на Робинзон, който тогава настоя всички 
да си променят визиите и те с Командо подходиха сериозно 
към исканията му. Оказваше се, че това им бе спасило 
живота и сега им даваше още малко време, за да успеят да 
организират бягството си. Усещаше, че от тия повече 
нямаше отърване, дори и засега да не ги подозираха щяха 
да се върнат и да си отмъстят за отношението. В този 
момент вратата се отвори и партньорът му влезе в 
плевнята, погледна го и му намигна. 
 - Сядай да чуеш този служител на реда каква интересна 
история разказва, оказва се, че властите са организирали 
мащабно издирване на някакви убийци и затова са 
обикаляли наоколо.  
   Той набързо му съобщи какво е научил, а раненият 
младеж само ги слушаше и кимаше с глава.   
 - Ела да излезем навън, искам да поговорим насаме! 
   Отдалечиха се достатъчно, че да не ги чуе някой и 
зашепнаха: 
 - Засега сме в безопастност, но е въпрос на време някой в 
София да се запита къде са им съгледвачите и да проверят 
от къде са докладвали за последно. Давай да се отърваме 
от тия, да скрием някъде труповете и на спокойствие да 
обмислим бъдещето си. Какво ще кажеш? 
 - Така и ще направим щом изпращат такива посредствени 
хулигани да ни издирват, но нека поне да ги умъртвим 
безболезнено. Ти им приготви нещо за хапване, а аз ще 
сваря чай от онази билка, която ти приготвих миналата 
година, за да приспиш Искрен. Този път ще сложа повече, 
когато заспят няма и да се събудят. Днес през целия ден ги 
дръж жадни, а довечера ще примесим отварата с някакво 
безалкохолно, най-добре с портокалов пунш, че по аромата 
да не се усетят какво им готвим. Ти вече спечели 
доверието на тоя, кажи му, че утре ще ги освободим! 
 - А ти какво направи с другия? 
 - Още е жив, само го оковах изкъсо за едно дърво, че 
другия път да не лъже. Както и да е, той вече не ни е 
необходим, защото имаме цялата информация. Оказва се, 
че щом не са ни разпознали можехме и да ги оставим да си 



ходят, но в такива ситуации човек никога не може да бъде 
сигурен и е най-добре да се подсигури. Освен това тия 
напълно са заслужили смъртта си, нали лично ги видяхме в 
какви схеми участват. 
 - Точно затова се чудя дали направо да не вляза при тях и 
да им прочета присъдите. Нека и те малко да се поизпотят 
като знаят какви вреди са причинявали на хората с тези 
наркотици! 
 - По-добре недей, нека да проявим малко хуманност. Някой 
път направо ме учудваш с твоята кръвожадност. 
 - Не виждам как това може да е проблем! Ако беше на 
моето място, досега да си отишъл и да си ги избил. Само си 
представи какво ми е било когато видях дъщеря си на 
масата в моргата, от ужаса, който изпитах след това почти 
година бях като в транс. Точно наркотиците я убиха, кажи 
ми защо трябва да прощавам на тези, които ги 
разпространяват! Още когато са започнали тази дейност те 
са си поели риска, всеки знае, че това е строго наказуемо. 
Те продават смърт, те са смъртта! Да не говорим, че са уж 
служители на закона и предвид правомощията, с които 
разполагат като такива, са триж по-опасни. 
 - Чакай, аз не те разубеждавам, само споделих, че ме 
изненадва жестокостта ти. 
 - Навремето бях много хрисим и какво спечелих? Загубих 
детето си, а престъпниците спокойно се разхождаха по 
улиците, сега поне тях спирам. И аз усещам, че съм се 
променил, но добротата е несъвместима с нещата, които 
върша.  
 - Хайде тогава да прибираме и другия вътре, че работа ме 
чака, имам упойки да приготвям! 
   С общи усилия вкараха ругаещия бабаит при другия, 
оковаха го и отново заключиха вратата. И двамата 
натрапници не подозираха какво ги очаква и ставаха все по- 
нагли и настъпателни, но какво от това, на осъдените на 
смърт винаги им се дава право да изкажат последните си 
думи. В къщата Робинзон изсипа изсушени билки в една 
тенджерка и започна да ги вари, като от време на време 
разбъркваше субстанцията, та да провери доколко гъста 



смес се е получила. Допреди две години живееше по горите 
и бе станал истински знахар, тогава тревите, билките и 
гъбите му бяха единственото средство за оцеляване. Ако 
не се бе запознал с Иво, а после и с Командо и досега 
щеше да живее в пещерата, в която премина почти 
половината му живот. Тези момчета му помогнаха отново 
да си стъпи на краката и да се върне в цивилизацията, 
благодарение на тях сега притежаваше и тази чудесна 
къща. Е, сега се налагаше отново да я напусне, но поне 
щеше да е жив, а и с такива приятели където и да бяха, все 
щеше да е интересно. След трийсетина минути упойката бе 
готова и той изключи котлона. 
 - Иво, вземи единия от техните телефони и звънни на 
Командо, уреди среща в най-скоро време! 
 - Чакай, сега ще му се обадя! 
   Той взе конфискуваната „Нокия” на единия и набра 
номера на съученика си, след няколко сигнала се свърза и 
започна да му излага последните новини. Набързо му 
обясни за развитието на ситуацията и, че май ще им се 
наложи да се покрият за известно време. Поговориха 
десетина минути и когато затвори телефона се обърна към 
Робинзон: 
 - След два дни кацат, определихме си среща в Търново. 
Ще дойде сам, без Петя, още не иска да я тревожи. 
 - Е, казано е, че човек и добре да живее се жени, какво да 
правиш, природа? Но по добре, че тя няма да е с него, 
насаме ще можем всичко да си кажем. 
 - То е ясно, че ще изчезваме нанякъде, затова нека отсега 
да започнем да се подготвяме! Добре, че поне средства 
имаме, с тяхна помощ навсякъде ще сме добре дошли. 
 - Да, бандитските пари добре ще ни дойдат, все ще им 
намерим някакво приложение. Ще стегнем и по малко 
багаж, може да се наложи бързо да напуснем къщите си. 
 - Не вярвам, нали ги чу, че не са ни разпознали. Работата 
ще се напече, когато ги обявят за издирване, а дотогава 
ние вече ще сме далеч. 
 - Утре ще скрием труповете и ще заличим следите, през 
нощта трябва да се отървем и от джипа. Предлагам ти да 



го откараме някъде далеч и да го подпалим, а ще се 
върнем с твоята кола. 
 - Става, нали помниш мястото където с Командо убихме 
Иван Асенов! Там по пътя за Габрово има една удобна 
пуста отбивка, накрая завършва с дълбоко дере.  
 - Знам, че ще се справим, досега винаги сме го правили. 
Хайде, направи по някой сандвич, а аз ще смеся отварата с 
безалкохолно! Вземи и малко аналгин, че оня сигурно вече 
много го боли, нека поне накрая не страда толкова! 
 - Ама и ти си една Майка Тереза, направо ти се чудя на 
милосърдието. Остави ги да страдат и да се пекат на бавен 
огън, така поне малко ще си намалят греховете! 
   Навън започна да мръква и двамата приятели се заеха 
със задачите си, Иво направи няколко сандвича, а 
Робинзон смеси приспивателното с безалкохолно и го 
сложи за малко във фризера.  
 - Е, почти сме готови, от такъв концентрат и слон би 
заспал. Но това е безболезнена смърт, унасяш се бавно и 
повече никога не се събуждаш. Ако не знаеш какво 
предстои си напълно спокоен.  
 - Така е, казват, че не смъртта е ужасна, а самото очакване 
за нея. В затвора осъдените на смърт са в постоянно 
напрежение и поради тази причина само след няколко 
месеца вече не приличат на хора, тотално са изкрейзили.  
 - Ако си готов хайде да тръгваме, че ония сигурно са 
умрели от глад! 
   Натоватрени с леко осолени сандвичи и охладеното 
смъртоносно безалкохолно двамата се отправиха към 
плевнята и още отдалеч чуха, че двамата им пленици 
жестоко се карат. Тихо приближиха вратата и се заслушаха. 
 - Казах ти още първата вечер да влезем и да очистим 
дъртия, а по-младия можеше да изчакаме и вътре. 
 - Откъде да знаем, че ще се окажат толкова корави? 
Допуснахме да ни изиграят и сега ще си носим 
последиците. 
 - За теб не знам, но аз ще се върна. Никой не може така да 
се ебава с мен и да очаква, че ще му се размине. Ще 
докарам момчетата и ще ги размажем от бой. 



 - И аз ще дойда, не виждаш ли, че заради тях може и за 
цял живот да остана инвалид. Нека сега да се измъкнем, а 
после ще решаваме дали само да ги осакатим или направо 
да ги убием! 
   Навъм двамата приятели се спогледаха ухилени и 
Робинзон прошепна в ухото му: 
 - Казах ти, че са психопати на ръба на разума, след тия 
приказки, които чухме ми олекна на душата, че ще ги 
затрием.  
   Те шумно тръгнаха към вратата, а ония вътре усетиха 
чуждото присъствие и млъкнаха. Портата се отвори и 
техните пазачи влязоха вътре, натоварени с храна и 
запотена бутилка безалкохолно. 
 - Огладняхте ли, момчета? Извинете ни за проявеното 
негостоприемство, но никой не обича натрапниците, пък 
били те и от полицията. Утре мислим да ви пуснем, че 
навярно приятелите ви се притесняват за вас, може и 
семейства да имате. Хапнете си и се наспете спокойно, на 
сутринта отново ще сте свободни граждани! 
 - Вие нападнахте двама служители на реда, нали не 
мислите, че ще ви се размине! 
 - А вие какво търсите в моя имот по нощите? На вратата 
имам звънец, като ви интересува нещо, позвънете през 
деня и питайте! Но нека не спорим повече, то е ясно, че 
приятели няма да станем! Желаем ви приятна вечер! 
   Двамата огледаха катинарите, излязоха и отново 
заключиха здраво вратата. Прибраха се в къщата и си 
легнаха, оставяйки двамата пленници да се наслаждават 
на последната вечеря в живота си. А точно преди 4-5 дни 
всичко си вървеше толкова нормално, Иво събираше тен по 
морето, а приятелят му се подготвяше за зимата и си 
мислеше, че вече се е устроил за последните години от 
живота си и едва ли нещо може да се обърка. Оказваше се 
обаче, че може, и то много, направо необратимо. Отдавна 
бе минал шестдесетте и бе твърде стар и уморен за ново 
начало, но никой не го питаше, съдбата диктуваше 
правилата. В другата стая ученикът му навярно вече спеше, 
след това, което бе преживял едва ли нещо можеше 



сериозно да го разстрои. Повъртя се още малко, започна да 
се унася и след малко заспа. 
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   Събуди го една твърда ръка, която леко го разтърсваше 
по рамото. 
 - Ставай, партньоре, слънцето отдавна изгря! 
   Робинзон мигом се разсъни и се надигна от леглото. 
 - Спал съм като младенец, дори не съм усетил кога е 
минала нощта.  
 - И аз винаги, когато накажа някой наркотрафикант се 
успокоявам, цяло чудо е, че тази сутрин те изпреварих. 
 - Ходи ли натам, ония дали са живи? 
 - Още не, не съм излизал от къщата. Хайде да си изпием 
кафето и ще отидем да проверим, че после и копане на яма 
ни чака. 
 - Не е само копането, налага се след това идеално да 
замаскираме гроба, защото ще тръгнат да ги търсят. Ако 
доведат и кучета може и да открият труповете, затова ще ги 
заровим по-надълбоко. 
 - Там където открихме „хамъра” почвата е мека, и два 
метра няма да ни затруднят. Днес ще копаем, а нощес ще 
замъкнем телата дотам и ще ги заровим. После ще те 
оставя да ги замаскираш, в тази работа нямаш равен. 
 - Най-отгоре ще наръсим малко емулгатор заради 
зверовете, нали не искаме след време хората да намират 
по дворовете си човешки ръце и крака! Джипа ще го 
оставим за последно, гробът е по-важен! 
 - Чакай, не се кани толкова, може след малко да ги 
заварим живи и здрави! 
 -Тогава ти ще си на ход, нали искаше когато ги убиваш да 
ги гледаш в очите. Но ако са пили от бутилката ти 
гарантирам, че са заспали завинаги, завиших дозата поне 
три пъти.  
 - Сега ще разберем, ако си готов нека да тръгваме! 
   Двамата си допиха кафето и любопитни да разберат 
какво се е случило, тръгнаха към плевнята. Последните 



двайсетина метра се придвижваха изключително тихи, ако 
пленниците им се бяха събудили и издаваха някакви звуци 
се надяваха навреме да ги чуят и да бъдат подготвени за 
всичко. Но наоколо бе пълна тишина, дори иначе 
ранобудните жители на селцето още си бяха по къщите и 
освен далечен лай на куче, нищо друго не нарушаваше 
спокойствието наоколо. Приближиха вратата и Робинзон 
дори опря ухо до грубите дъски, но му се стори, че отвътре 
долавя само жуженето на мухи. Погледна към Иво, кимна 
му и внимателно отключи. Двамата пристъпиха и застинаха 
на прага, дори и за виделите им вече всичко очи гледката 
не бе приятна, но по принцип Смъртта друго не може и да 
предложи. Двамата софийски съгледвачи сякаш още спяха, 
единият по гръб, а другият обърнат настрани, но празната 
бутилка, която се търкаляше край тях изясняваше всичко, в 
тези тела повече живот нямаше. По ирония на съдбата 
позите им бяха някак трогателни и на Иво дори му дожаля 
за преждевременната им кончина, въпреки, че преживе 
дилърите бяха направили всичко възможно смъртта им да 
не бъде тъжно събитие за никого. 
 - Е, приятелю, тези юнаци си получиха заслуженото, по 
умрели не могат и да бъдат, но поне не са се мъчили. 
 - Да, заспали са завинаги! Хайде да ги покрием с нещо, че 
чак нощес ще ги погребваме! 
   Той свали от сеното две големи парчета найлон и с тях 
уви телата, така фигурите на земята заприличаха на мумии. 
 - Найлона ще ги спари, но поне ще ги спаси от мухите, ако 
снесат ларвите си по телата тия хич няма да са приятна 
гледка, а и мирисът ще е ужасен. Но каквото са търсили, 
такова са намерили, ако не ги бяхме усетили навреме, само 
след няколко дни ние можехме да сме на тяхното място. 
 - Да, спечелихме си няколко седмици, в състоянието, в 
което  беше оня, не вярвам да те е излъгал. Довечера ще 
се отървем от труповете и от колата им и щем, не щем, ще 
се покрием за ден-два докато се срещнем с Командо. Ще 
отидем някъде на спокойствие и тримата ще решим какво 
ще правим занапред, но е ясно, че за да оцелеем ще са 
нужни радикални промени. 



 - Е, нали все опяваше, че спокойствието те убивало и 
търсеше приключения? Сега ще променим това, предстоят 
ни много по-напрегнати месеци, че и години. 
 - Радвам се, че си такъв оптимист и гледаш толкова 
напред, но ако трябва да съм откровен и аз съм на твоето 
мнение. Вече знаем, че ще ни търсят и няма да сме 
неподготвени, а като имаме и пари, решения много. Дори 
накрая да ни докопат и да ни убият, преди това ще ги 
направим луди, въобще не мисля да им се одупя и 
неподвижно да ги чакам. Засега резултатът е две на нула в 
наша полза, а до края на играта има още много време.  
 - Какво ще предложиш да вършим днес? 
 - Аз ще отида до пещерата да я вкарам в експлоатация, че 
може тия дни да ги изкараме в нея. Искам да сменя 
батериите на взривателите, нали си спомняш, че миналата 
година ти обясних какви капани съм заложил из гората.  
 - Да, твоята параноя накрая ще ни бъде от полза. А аз 
какво да свърша? 
 - Извади от склада две лопати и кирка, после почивай, сега 
светлото се явява наш враг! Иди на вилата си и я приготви 
за консервация, предполагам, че следващите няколко 
години няма да я посещаваш. Раздай запасите си от храна 
на съседите, защото накрая ще изключиш и тока, пред тях 
измисли някаква легенда какво е наложило да отсъстваш 
толкова дълго! И накрая, най-важното! Телефоните и на 
двамата са като проследяващи устройства и е въпрос на 
време тези, които са ги изпратили да се усетят, че нещо не 
е наред. Още сега ги вземи и слез до бензиностанцията, 
там като видиш, че някой ТИР спре да зарежда с гориво 
незабелязано ги прикрепи някъде по шасито, така 
вграденият в тях GPS ще показва, че постоянно са в 
движение. По този начин ще си спечелим така 
необходимото ни време, докато се срещнем с Командо.  
 - Ясно, тогава те оставям и се залавям с моите задачи. 
   Двамата се разбраха да се видят чак вечерта и се 
разделиха, всеки пристъпи към задълженията си. Иво пое 
към града с телефоните, за да се отърве от тях и на 
бензиностанцията лесно успя да изпълни указанията на 



обучения си приятел, един кемпер с чуждестранна 
регистрация тъкмо бе спрял за почивка, а собствениците му 
се мотаеха пред щанда със сувенири. На едно място 
обшивката на фургона бе леко разкъсана и той с усилие 
подпъхна двата апарата под нея, затика ги чак до 
изолацията. Следващата му задача бе да намери стопанин 
за кученцето, не вървеше да го мъкнат все със себе си, 
защото и те все още не знаеха къде ще отидат. Реши да го 
остави при една от приятелките си и се спря на Даниела, тя 
обичаше животните и при нея Рита щеше да е в добри 
ръце. Освен това се налагаше някак да им каже, че ще 
отсъства за дълго, а и да им остави някакви пари. Това не 
беше лесна задача, трябваше да ги лъже, че заминава по 
бизнес, но някак не вървеше да им разкрива истината, а 
така и за тях бе по-безопасно. До късния следобед успя да 
се срещне и с двете, остави им по един пакет с пари и им 
наръча да наглеждат къщата му. С Нели раздялата бе по-
лесна, тя бе още на морето и сбогуването с нея стана по 
телефона. Взе от градския си дом някои документи, мушна 
при тях една снимка на дъщеря си и след един последен 
оглед заключи вратите и потегли нагоре към вилата. Докато 
изпълни заръките на Робинзон и разнесе продуктите от 
фризера на съседите си, мръкна съвсем и около полунощ 
той бе готов с всичко. Спря тока, заключи и нарамил една 
чанта се отправи към имението на приятеля си, важните и 
опасни неща тепърва предстояха. 
 - Е, Иво, успя ли да се сбогуваш с нормалния си живот? 
 - Така мисля, днес цял ден уреждах дребни подробности. 
Даниела ще прибере кученцето, наръчал съм й утре 
следобед да дойде и да го отведе. 
 - Добре си се сетил, нека първоначално тя се погрижи за 
Рита, но когато нещата се успокоят и ние се установим 
някъде аз отново си искам подаръка. Да не вземе да се 
привърже към него и после да се чудя как да си го 
прибирам? 
 - О, че ще се привърже е повече от сигурно, кой не би 
обикнал това вълче? Но аз съм й казал, че е временно, с 
нея проблеми няма да имаш. 



 - Така съм спокоен! Вземи сега инструментите и един 
фенер, после влез в гората и на уговореното място започни 
да копаеш! През това време аз ще пренеса труповете и ще 
те сменя, ако се напънем, за два часа ще сме приключили.  
 - Тогава да вървя, ще те чакам там! 
   Той пое по познатите пътеки и скоро стигна до мястото, 
което бяха избрали предварително заради рохката почва. 
Работеше бързо и когато Робинзон домъкна първото тяло 
бе слязъл поне метър надолу, нямаше скали и камъни и се 
копаеше лесно. В три часа след полунощ бяха готови, 
труповете бяха погребани, а мястото утъпкано и 
замаскирано. Облекчени се върнаха в къщата и седнаха 
около масата в кухнята да починат. 
 - Остана ни само да се отървем от джипа и вече никой не 
може да ни свърже с тия двамата. 
 - В плевнята не останаха ли някакви следи? 
 - Докато ти беше в Х. аз напръсках обилно с белина и 
разринах пода с търмъка, тук-там имаше малко кръв от 
раната на оня, но я почистих внимателно. От мен да знаеш, 
след третиране с белина почти всички следи изчезват и 
трябва специална апаратура, която обаче не се намира под 
път и над път. А има голяма вероятност никой никога да не 
дойде тук и да търси, сега и телефоните на двамата кой 
знае на кой курорт са? Така ще е най добре, за мен е 
приемливо мъже в нашето положение да се крият, но не и 
да бягат, а открият ли ни, май ще се наложи. 
 - Тогава ще се молим за този вариант, но лошото е, че не 
ме бива много в молитвите.  
 - Тях ги остави на мен! След малко като тръгнем ти ще 
караш джипа, а аз ще те следвам с твоята кола. Най-лошо 
ще е ако те спрат пътни полицаи, това в никакъв случай не 
бива да се случва. Вземи при теб една туба с бензин и ако 
те подгонят драсвай клечката на хамъра и изчезвай от него, 
после сборен пункт тук. 
 - Ясно, но нямаше ли да е по-добре и труповете да бяха в 
джипа, та да изгорят и те заедно с него? 
 - Още в началото си помислих за този вариант, но става 
много подозрително. Софиянците могат да се сетят, че 



нещо не е наред и лесно ще ги свържат с нас, защото само 
ние сме от тук. Те имат на запис номерата на нашия 
автомобил и тъй като вече са проверили кой е 
собственикът му, знаят, че си от този регион, при един 
нещастен случай с техните хора, могат да навържат 
нещата. Така, както сме решили става по-добре, след 
пожара хамърът ще отиде в някоя лаборатория и докато 
търсят да открият кой е притежателят му, ние ще сме 
далеч. 
 - Окей, така ще направим и после изчезваме в пещерата! 
   Двамата подкараха колите към мястото, където преди 
година убиха и подпалиха по идентичен начин наркодилъра 
Иван Асенов, човекът, от който научиха повечето 
подробности за тайнствената организация. Отбивката, 
която бяха избрали не бе далеч, на около 15 километра от 
тях и след двайсетина минути бяха там. Вече започваше да 
се развиделява и се налагаше да побързат, после колкото и 
да бе нарядко движението все някой шофьор щеше да види 
огъня. Иво закара мощната машина до ръба на пропастта, 
на дъното на която още личаха следи от миналогодишния 
пожар, разля високооктановия бензин вътре по седалките и 
с влажна кърпа избърса всички повърхности, които си 
спомняше, че бе докосвал. Тази мярка не бе толкова 
необходима, високата температура неминуемо щеше да 
заличи всички негови следи, но Робинзон ги бе учил винаги 
да се подсигуряват. Освободи предавката, запали един 
вестник и като даде начален тласък на колата хвърли 
горящата хартия вътре. Огънят не чака втора покана, още 
на секундата лумна и се разгоря, но автомобилът вече се 
бе засилил към дерето. Сгромоляса се долу и веднага се 
подпали изцяло, след малко щеше да избухне и 
резервоарът. Това беше, и последната улика, която ги 
свързваше с техните преследвачи беше унищожена, сега 
оставаше да бягат. Затича се и влезе в своята кола, която 
го чакаше със включен двигател, погледна за последно 
назад и потеглиха. Часът бе 5.40, от тази минута със своите 
могъщи врагове започваха играта на котка и мишка, но и 
двамата не изпитваха страх, в своя живот те толкова пъти 



бяха рискували, че това чувство вече почти им бе 
непознато. 
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   За да не привличат излишно внимание караха бавно, 
след като приключиха и с последната си задача вече бяха 
по-спокойни и имаха време да обсъдят предстоящите си 
действия. 
 - Сега се качваме горе в имението, взимаме си багажа и се 
изнасяме. Даниела ще дойде следобед за кучето, защо не й 
оставиш и пежото, на теб то повече няма да ти е нужно? 
 - Вярно, не бях се сетил! Ще й напиша бележка, че й го 
подарявам, тя в момента няма личен автомобил и ще й е от 
полза.  
 - Вчера занесох в пещерата храна за 4-5 дни, докато 
чакаме Командо не трябва да мърдаме оттам! Ето ти моя 
телефон, искам когато му звъниш, да говориш от него! 
 - Мислиш, че моя могат да го слушат ли? 
 - Ония са могъщи, разполагат с милиони и навярно 
половината МВР е тяхно. Нали си спомняш, че и Виктор 
Вълев работеше в Софийско градско управление, дори 
тези, които нощес погребахме също бяха полицаи, в 
столицата Командо ги проследи чак до тяхното районно. 
Щом вече са идентифицирали притежателите на 
автомобилите, посещавали паркинга на Унгарския, какво им 
пречи да са ги закачили на подслушване и да чакат някой 
да се издаде. Това са стотина заподозрени човека, 
технически това хич няма да затрудни организацията им. 
Не забравяй колко пари им откраднахме, а и убихме двама 
от най-важните им служители! Бесни са, казвам ти, за тях е 
въпрос на чест да ни открият и да ни го върнат.  
 - Разбрах те, може-би си прав!  
 - После, когато нашият партньор се прибере от 
Сейшейлите се свързваме с него, определяме си някъде 
среща и тримата заедно решаваме какво ще правим. 
Гледам те, че и ти малко багаж си приготвил, какво има в 
тази чанта? 



 - Някои важни документи, пистолета на Цецо и дрехи за 
няколко дни. После, когато се установим някъде, ще си купя 
всичко необходимо. 
 - Отпусни се, не мисли за миналото! Всяко начало е 
трудно, но и интересно, от нас зависи кое ще предпочетем. 
Предстои ни нов живот, но като си заличим добре следите, 
след време отново ще се успокоим.  
 - Зная, че е така и въобще не се притеснявам. Още когато 
почина дъщеря ми взех решение да изчистя всички 
замесени и сега всеки ден ми е като подарък отгоре, моето 
си го постигнах. Вътрешно съм убеден, че вършим добри 
дела и съм чист пред съвестта си, нищо, че хората биха ни 
нарекли убийци. Да ни наричат както искат, но 
благодарение на нас няколко канала за дрога пресъхнаха, а 
ако прибавим телефонните измамници, варненските 
мошеници, а и още куп други наказани, равносметката е 
убедително в наша полза. То е ясно, че няма да 
прекратяваме нашата дейност, нищо, че сме бегълци! 
 - Хайде, вземай си багажа и да се измитаме оттук, аз ще 
заключа и ще те настигна! 
   Иво пое през гората, отдавна не бе посещавал пещерата 
на приятеля си, но още помнеше пътя. След малко и 
Робинзон се присъедини към него, и той само с една 
раница на гръб и с неизменния си арбалет, двама безпътни 
съмишленици, но все още свободни и убедени в правотата 
на своите действия. След трийсетина минути стигнаха до 
убежището си и Иво се изненада от редът и чистотата, 
които царяха вътре. 
 - Нали вчера идвах, та малко пооправих! Тук прекарах 
повече от двайсет години, всяка вещ наоколо ми е ценна и 
има някаква история. Ако си гладен, яж, храна има 
достатъчно! 
 - Според уговорката Командо след два дни каца в София, 
това не е много време. Тъкмо ще можем да починем и да 
помислим на спокойствие, а после ще видим. 
 - Ето, ако ти се слушат новини, пусни си транзистора! 
Батериите са нови, няма нужда да пестиш енергията! 
 - Спокойно, и така ми е добре! 



   Денят превали, после мръкна и нощта настъпи. Двамата 
хапваха, говореха си и почиваха, а навън се чуваха само 
звуците от поточето и отвреме навреме крясъците на някой 
уплашен сръндак. Така безметежно изтекоха часовете им 
на принудително бездействие и на третия ден дойде време 
да се обадят и на липсващия член от групата. 
   Почти бе станало обед, Иво си погледна часовника, 
пресегна се и взе телефона на Робинзон от масичката. 
 - Вече трябва да е кацнал, ако полетът му няма закъснение 
ще го намерим на аерогарата. 
   Той набра номера и зачака, след малко отсреща вдигнаха 
и се чу възбудения глас на техния приятел. 
 - Как сте, авери, домъчня ли ви за мен? 
 - Много, но Робинзон казва, че повече му е липсвала Петя. 
 - Кажи му да си я избие от главата, неговата възрастова 
граница е друга! Как е положението при вас? 
 - Точно затова ти се обаждаме. С две думи – нещата се 
прецакаха тотално. Налага се спешно да се видим, ако е 
възможно още днес. 
 - Тогава ще наема една кола под наем за Петя, тъкмо ще 
откара багажа  до Варна, а аз потеглям към вас. 
 - Не идвай тук, опасно е! Чакай ни довечера около 18 часа 
пред оня бар в Търново, където се бихме с футболистите! 
Ние сме в пещерата, но все някак ще стигнем дотам. 
 - Сещам се, бар „Сити” се казваше. Толкова ли е лошо 
положението, вече и кола ли нямате? 
 - Тук е, но повече не можем да я ползваме. Като се видим 
всичко ще ти обясним, сега изпрати Петето и тръгвай! 
 - Окей! 
   Иво затвори и се обърна към Робинзон: 
 - Готово, довечера ще се видим, но му определих среща в 
Търново. С теб вече нямаме превоз, ще се наложи да 
пътуваме с влака. 
 - Става, ако хванем тоя в 16 часа ще отидем точно 
навреме. Дали вече е безопасно да ни виждат край бара, 
тогава доста поразии направихме. 
 - Минали са почти две години, кой ще ни помни оттогава? А 
и ние вътре няма да влизаме, срещата е пред входа. 



 - Тогава ако искаш почети нещо, та да минава по-бързо 
времето! 
   Часовете неусетно отлетяха, по едно време двамата 
решиха, че е време да тръгват. По странични пътеки 
слязоха в града, придвижиха се до гарата и в 16 часа се 
качиха на влака. Разстоянието до Търново не бе голямо, 
след около час клатушкане пристигнаха в старопрестолния 
град, а от гарата до бара взеха такси. Командо вече бе там, 
стоеше облегнат на една колона и се любуваше на 
преминаващите пред него оскъдно облечени студентки. 
Тримата се прегърнаха и седнаха в близкото паркче, 
радостни, че пак са заедно.  
 - После ще ни разказваш за пътешествията си, нека първо 
ти обясним защо те повикахме. 
 - Слушам с нетърпение, по телефона ми се стори доста 
разтревожен. 
   Иво набързо му разказа всичко, но с най-големи 
подробности, положението бе напечено и не искаше да 
пропусне нещо важно. 
 - И така, вече сме бегълци и докато се успокоят нещата, 
ще минат поне няколко години. За теб е почти сигурно, че 
не подозират кой си, така, че ти не се притеснявай, мисля, 
че си в безопастност. Всъщност имат само номера на 
колата ми и по този начин са стигнали до мен, но когато 
разпитах единия съгледвач, той ме успокои, че проверяват 
абсолютно всички. Може да се каже, че и ние все още не 
сме под заплаха, но това ще се промени когато кукловодите 
разберат, че хората им са изчезнали и то в нашия район. 
Кажи сега вие как изкарахте! 
 - Нали сте виждали пощенски картички, на които са 
изобразени различни острови и гледки. Е, смело мога да 
кажа, че островчето на Буров е по-екзотично и по-красиво 
от всичко видяно. Кръгло е като торта и всеки от 
собствениците притежава по един резен от него, но и трите 
са еднакви и едната им страна граничи с океана. Райско 
кътче, казвам ви, плажове, палми и тук-таме по някоя 
вечнозелена горичка. Водата е абсолютно чиста, на 



десетина метра дълбочина виждаш дъното, рибите и 
кораловите рифове. 
 - Че и рифове ли има? 
 - Пълно е с тях, дори открих и потънал кораб, още му личат 
мачтите. С една дума – приказка! Нашето се намира в 
атола Сен Жозеф и около нас има още 13 островчета с 
малобройно население. Но по принцип в цялата държава 
Сейшейли населението е около 100 000 души, навярно 
повечето от тях живеят в столицата Виктория и островите 
са слабо населени. 
 - Значи мислиш, че ако го купим, инвестицията ще си 
заслужава? 
 - Напълно, все пак за тези пари не сме се потили. 
Робинзон, ти какво ще кажеш? 
 - В началото, преди около месец бях против, вече се бях 
устроил с жилище и не ми се местеше никъде. Сега 
положението е коренно различно, вече са ни подгонили и 
България ще се окаже тясна за нас. Това, разбира се, не се 
отнася за теб, според мен ти си в безопастност и няма 
нужда да се криеш. Ние с Иво обаче сме застрашени и не е 
лошо да се изнасяме нанякъде. 
 - Значи си съгласен да купим имота на Буров? 
 - Като чух какво си видял дори вече искам да съм там, 
така, че съм твърдо ЗА.  
 - Тогава какво чакаме, по-сгоден момент от този няма да 
имаме! Ето какво ще ви предложа. С наетата от Командо 
кола отиваме до Х., добре, че моделът е широк и 
просторен. Нощес вадим парите от скривалището, 
натоварваме ги и той ги кара във Варна. Още тези дни ще 
финализира сделката с Буров и предполагам, че след 
десетина дни тримата ще бъдем горди собственици. Всички 
останали пари предлагам да ги обърнем в долари, в онази 
част на света те са основна валута.  
 - Съгласен съм, но пак остава въпросът с моите документи, 
без паспорт аз не мога да отида никъде. Дори да намерим 
свестен фалшификатор направата на паспорт, шофьорска 
книжка и на някои необходими удостоверения ще отнеме 
поне месец, а ние не разполагаме с толкова време. Аз 



България мога да я напусна и на сън, но Сейшейлите са 
далече, до там има няколко граници за преминаване.  
   Командо го изчака да се изкаже и се прокашля. 
 - Момчета имам нещо наум, но сигурно ще ме помислите 
за луд. Преди да чуете безумната ми идея обаче искам да 
ви направя една строга забележка. Дотук слушам само 
вашите планове и никой не се сеща да попита и за моето 
мнение. Аз също съм част от групата, каквото и да решим 
ще го вършим заедно.  
 - Командо, не се сърди, но как се вписва Петя в нашите 
проекти? Ние сме волни птички, но ти си семеен, не може 
да рискуваш живота на жена си. Поради тази причина 
досега те игнорирахме, но ако имаш някакви идеи казвай, 
ще те изслушаме! 
 - Вие помните ли преди време какво ни предложи Гемижев, 
обсъждахме го във вилата на Иво! Ставаше въпрос, че 
главният секретар на МВР Новков търси хора за по-
специални задачи, хора обучени, точно като нас. Тогава 
дълго обсъждахме предложението и единодушно го 
отхвърлихме, защото в оня момент нищо не ни 
застрашаваше, имахме си всичко и това напълно ни 
устройваше.  
 - Спомням си, тогава решихме да приемем план А, тоест 
да остане старото положение. Другия вариант, Иво го 
кръсти план Б, беше ако приемем работата и заработим за 
правителството. Честно да ви кажа тогава аз много се 
двоумях, нали си падам малко авантюрист и 
предложението на Гемижев много ми допадна. Но както и 
да е, вие бяхте мнозинство и се спряхме на план А.  
 - Та вижте какво ми се върти в главата – продължи 
Командо – нещата вече са различни и със спокойния ни 
живот е свършено. Ако сега приемем план Б ние 
практически ще изчезнем от полезрението на всички, тези 
групи са толкова секретни, че надали и президентът знае за 
тях. Предполагам, че ако се съгласим, ще ни скрият някъде 
и ще ни проведат някакво кратко обучение, а после ще ни 
оставят да си вършим работата. Докато изпълним 2-3 
задачи ще мине поне година, а за това време ония от 



София ще са забравили за нас. През това време ние ще 
осъществим покупката на острова, Робинзон ще си намери 
документи и когато почувстваме, че сме готови, ще 
изчезнем.  
   Двамата замислено го загледаха, тази идея не им бе 
хрумвала, но май решаваше всичките им проблеми. 
 - Ех, Командо, сече ти пипето, навремето не сбъркахме 
като те взехме в групата. Иво, ти какво ще кажеш? 
 - Ако вие сте съгласни и аз съм ЗА. И така и така сме в 
Търново, мога да се обадя на Гемижев и да му съобщя 
радостната новина. 
 - Ами направи го, в сегашната ситуация този вариант е 
най-удачен! Определи му някъде една среща и се 
разберете, после трябва той да поеме нещата! 
   Иво набра номера на полицая и след няколко сигнала чу 
гласа му. 
 - Николай, здравей, радвам се да те чуя! Как я караш? 
   Послуша го спокойно няколко минути и хвърли бомбата: 
 - Имам една приятна изненада за теб. Говорих с моите 
приятели и те са съгласни да ги заведеш при главния 
секретар, убедих ги да станат част от екипа му. 
 - Но Иво, това е прекрасна новина! Как успя да го 
направиш?  
 - Трудно, но накрая приеха. 
 - Колко човека са? 
 - Трима. 
 - Идеално! Ще ги закарам направо при секретаря, никой 
друг няма да разбере самоличността им. Кога ще бъдат 
готови? 
 - След два дни ни очаквай, за точния час ще ти звънна 
допълнително! Все пак хората трябва да се приготвят. 
 - Естествено! Тогава вдругиден ще чакам да ми се обадиш, 
аз дотогава ще осигуря транспорт! 
 - Точно така, дочуване! 
 - Дочуване! 
   Той затвори и се обърна към другите: 
 - Е, момчета, чухте какъв е планът. Командо, като 
натоварим парите тръгвай към Варна да говориш с твоя 



работодател и с Петя. Какво ще им казваш си е твоя 
работа, важното е да звучи достоверно. Ние с Робинзон 
отново ще заседнам в пещерата, два дни не са толкова 
много. 
 - За Петя не се притеснявайте, ще й кажа, че съм приел 
важна и добре платена работа. Това не е далеч от 
истината, все пак не съм в затвора и ще мога понякога да я 
посещавам. А когато след време решим да се изнасяме, ще 
я взема с мен, и без това островът я очарова и все за него 
говори. От Буров също не очаквам проблеми, като чуе, че 
съм му намерил купувач за имота, няма да е толкова 
ядосан, че го напускам. Но кажи ни, ако не е тайна, ти какво 
мислиш да предприемеш с твоите три приятелки.  
 - Това е задача с повишена трудност. Много съм мислил по 
този въпрос и все не намирам отговор, който да 
удовлетвори всички страни. И трите са ми много скъпи, 
през годините никоя не ме е карала да съжалявам, че съм 
се захванал с нея и затова няма как да поканя с мен само 
едната, а да оставя другите. Да ги заведа всичките там 
също не върви, представяте ли си каква тиха война ще 
водят една срещу друга – цял латиносериал. Така, че вече 
съм решил, на острова ще отида сам, а техният живот ще 
продължи тук, в България.  
   Робинзон дяволито го изгледа. 
 - Какъв ти латиносериал, като ги знам колко са 
темпераментни нищо чудно да станем свидетели и на някоя 
гръцка трагедия. Е, не вярвам там все сам да седиш, 
предполагам, че ще свалиш някоя местна. 
   Командо го поправи: 
 - Точно там няма местни, момчета. Островът е частна 
собственост и ако изключим дивеча, птиците и костенурките 
е напълно пуст, а е и малък, там поминък за населението 
не може да има. Виж, съседното пристанище е голямо, там 
е цяло градче и свободни жени колкото щеш, няколко 
амазонки силно ме впечатлиха. Иво 100 % ще си хареса 
някоя, а и за теб, шефе, все нещо ще се намери. 
 - Как се казва съседния остров? 



 - Пеликан, явно е кръстен на птицата. На около 10 морски 
мили от нашия е и с една моторница за двадесет минути 
ще сме там. Но не си мислете, че всички са туземци, 
повечето хора са бели и са християни. Можеш да се 
разбереш и на френски и на английски, местните ги говорят 
свободно. 
 - Е, от това по-хубаво няма. Но откак ни пусна мухата за 
тия Сейшейли, не спирам да се чудя ние с какво ще се 
занимаваме там, ясно е, че нашата дейност ще я 
прекратим. 
 - След като платим на Буров мястото, ще ни останат 
няколко милиона долара и в главата ми вече се въртят 
десетки различни идеи. Представете си например, на брега 
едно яхтено пристанище, но за по-големи съдове, защото 
тия на богаташите винаги са огромни. По-навътре, вече на 
сушата в самия имот можем да построим малки, но 
луксозни вили, ако искате ще ги разположим по клоните на 
дърветата за по-екзотично. Там има огромни секвои, високи 
са десетки метри и природата е в отлично състояние, не е 
като при нас. Няколко електрически автомобила ще 
превозват посетителите, парапланери ще се реят в небето, 
а Робинзон ако иска може да учи богатите баби да се 
гмуркат. Доколкото чух риболовът с харпун е забранен, но 
гъмжи от водни костенурки и риба тон, които могат и само 
да се наблюдават. Въобще, с парите, които притежаваме и 
с прекрасното място възможности много, ние само ще 
даваме нарежданията на строителите, а когато завършат 
селището цял живот ще си гледаме кефа. 
 - Аз пък виждам няколко малки яхти да возят мераклиите 
на риболова, нали сте слушали за огромните марлини, 
описани още от Хемингуей! Предполагам, че с въдица ще 
може, там по ония места това е атракция. 
 - Добре си го измислил, може и да се получи. За ловците 
ще организираме лов, за дамите конна езда и фитнес, а за 
децата ще построим малък увеселителен парк, дори и 
влакче на ужасите. Тогава и пари ще потекат и до края на 
живота си няма да сме лишени от нищо. 



 - Ех, мечти, мечти, кой ли нормален човек не би харесал 
такава идея. Но може и да се получи, досега каквото сме 
решавали е ставало. 
 - Тогава нека да задействаме нещата, стига сме се 
размотавали! Командо, къде ти е превозното средство? 
 - Зад ъгъла, скрито от камерите, нали така си ни учил.  
 - Браво на теб, харесвам съвестните си ученици. Ако и в 
София бяхме по-предпазливи сега нямаше да сме на този 
хал.  
 - Вярно е, но нали винаги сме търсили приключенията! Ако 
това, за което току-що помечтахме се сбъдне ще 
преобърнем живота си и то към по-добро. Отиваме на 
райско място, там нито е Бейрут, нито е Кандахар. 
 - Какви ги плещиш, какъв е този Кандахар, за който 
говориш? 
 - Гадно градче в Афганистан, там в една къща преди време 
американците убиха първия помощник на Осама Бин 
Ладен. Казах го за сравнение, в смисъл, че няма да живеем 
в размирни градове, пълни с терористи, а на екзотично 
островче. Освен това и идеите ни са изпълними, не виждам 
защо да не ги постигнем, имаме желание, имаме и пари. 
Само трябва да оцелеем дотогава, но план Б ще ни 
помогне затова. Хайде да се качваме и да потегляме към 
Х., че мръкна, тепърва ще трябва да отключим трезора, да 
извадим парите и да ги натоварим! Докато сме на тая тема 
искам да ви уведомя, че като освободим подземието от 
пачките, в него ще оставя три пакета за оцеляване, по един 
за всеки от нас. 
 - Това с каква цел го правиш? 
 - Всеки пакет съдържа пари, малко валута, оръжие и 
медикаменти. В най-добрия случай в него колегите слагат и 
резервен паспорт плюс няколко ампули ендорфин, 
епинефрин и адреналин, но ние не разполагаме с такива. 
Сами виждате, че водим рискован живот и ако здраво ни 
притиснат поне ще имаме резервен вариант. С десетина 
хиляди лева в джоба и с подходящо оръжие, един обучен 
боец е способен на чудеса. 
 - Добре си го намислил, нещо като застраховка. 



   Тримата се понесоха в нощта, ако съдбата бе решила да 
оцелеят щеше да им помогне, ако ли не – пропадаха. Но 
засега тия въпроси не ги безпокояха, те пак щяха да 
останат вечните оптимисти до края на живота си. Пътуваха 
безпроблемно и стигнаха бързо, около полунощ бяха в 
селцето. Робинзон отключи портите и вкараха колата 
вътре, парите бяха вкопани в градината и не се нуждаеха 
от любопитни погледи. Рита вече я нямаше, Даниела я бе 
отвела и сега игривото кученце истински им липсваше. 
Влязоха вътре в прохладните стаи и се настаниха около 
масата. 
 - Починете и пийнете кафе, тук храна вече няма! Аз искам 
да прегледам записите от камерите да не би тия дни да сме 
имали нови посещения от неканени гости, после ще се 
присъединя към вас. 
   Мина около половин час и той се върна, изглеждаше 
видимо спокоен.  
 - Никой не е обикалял наоколо, явно сега издирват 
съгледвачите по други места. 
 - Ако са им проследили телефоните кой знае какво са си 
помислили, ония чужденци, при които ги подхвърлих, може 
вече и да са извън страната.  
 - Нека да се чудят и да са в напрежение, това ще ни 
осигури преднина! Може пък и да предположат, че двамата 
са се изнесли с парите им и са се покрили завинаги, така 
завинаги ще забравят за нас. Хайде сега да се захващаме 
за работа, че Командо после път го чака, Варна не е близо! 
   Изгубиха няколко часа, защото работеха почти на тъмно, 
но накрая бяха готови, на разсъмване колата бе пълна с 
пари. 
 - Не предполагах, че имаме толкова много, това е огромна 
сума. От моя дял заделих 300 000 лева, ще ги оставя като 
спомен на Роси, Нели и Даниела. 
 - Не забравяйте, че и моите във Варна не са малко, и там 
имам скътани няколко милиона.  
 - Още днес оправете сделката с Буров, после другите ги 
обърни в долари, но по-добре помоли него, за да не 
повдигат вежди в банката. Той работи от години с големи 



суми и мениджърите са свикнали да го обслужват. После 
скрий валутата в твоето подземие, събери малко багаж и 
утре вечер ела в Търново, около 17 часа с Робинзон ще те 
чакаме пак на същото място! Оттам ще се обадим на нашия 
приятел в полицията и се оставяме в неговите ръце, 
каквото има да става, ще става. Ако всичко е наред, би 
трябвало до полунощ да са ни представили на главния 
секретар и да спрем часовника за нашите планове, налага 
се около година да служим на него. Това ще ни е само от 
полза, изчистваме си досиетата, скриваме се от 
преследвачите и получаваме още малко специализирано 
обучение. Какво ще кажете? 
 - Вече сме взели решение, една година е нищо, а и няма 
да е загубена. След това се оттегляме на другия край на 
света и забравяме за всичките си проблеми. Оформяме си 
курорта по наш вкус и пей сърце – коктейли, плажове и 
островитянки. 
 - Добре го каза, от твоите уста в Божиите уши! Хайде 
Командо, потегляй! 
   Колата тихо се спусна по пътя и надали някой от селцето 
изобщо разбра за присъствието им. Робинзон отново 
заключи, прекръсти се и с Иво поеха към пещерата, утре 
вечер бе срещата им с Гемижев и се налагаше дотогава 
някъде да се приютят. 
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   Сред тишината на природата не усетиха кога настъпи 
денят, който и тримата очакваха с нетърпение, денят, 
полагащ ново начало на остатъка на живота им. 
Часовникът показваше, че имат още няколко часа до 
срещата им с Командо в Търново и те започнаха да си 
приготвят багажа. Не им трябваха много вещи, 
предполагаха, че в тази специална част ще ги снабдят с 
всичко необходимо. Иво взе телефона на Робинзон и 
звънна първо на третия член от групата им за да провери 
дали при него всичко е наред. След няколко сигнала 
Командо вдигна слушалката. 



 - Здравейте момчета, пътувам с такси и скоро ще влезем в 
Търново. Вие къде сте? 
 - Още сме по нашия край, само проверяваме докъде си 
стигнал. Твоята кола на Петя ли я остави? 
 - Паркирал съм я в двора на вилата, ако желае нека да я 
ползва.  
 - Ние ще хванем влака и ще сме точни за срещата, след 
малко ще се обадя и на Гемижев. Не очаквам неприятности 
от него, мисля, че той вече е в нашия отбор. Помотай се 
малко из Търново и в 17 часа бъди пред бара! 
 - Окей, там ще ви чакам, а като се видим ще ви разказвам 
какво съм свършил във Варна. 
   Те прекратиха разговора и Иво отново се обади, този път 
на полицая. 
 - Здравей Николай, позна ли ме? Аз съм Иво, но ти звъня 
от друг телефон. Как са нещата, днес ще се срещаме ли? 
   Отсреща му заговориха и той съсредоточено се заслуша, 
зададе му още няколко въпроса и усмихнат затвори. 
 - Приятелю, всичко е наред, Гемижев се е обадил на 
главния секретар и от столицата са изпратили кола 
специално за нас. Разбрахме се в 18 часа да се чакаме 
пред автогарата, оттам ще ни вземат. Оставих един час 
разлика, че да си кажем и ние насаме по някоя приказка. 
 - Е, нещата се задействаха, стига това да не се окаже 
някаква измама, ни предстоят няколко напрегнати месеца, 
точно по нашата част. 
 - Не вярвам Николай да ни лъже и да си рискува живота. 
Многократно го предупредих какво ще му се случи, ако си 
позволи подобно нещо, а и постоянно му даваме нагледни 
примери на какво сме способни. А и той е в неведение 
почти за всичко, дори не знае, че и аз участвам в групата. 
 - Тогава нека да тръгваме, влакът няма да ни чака! 
   По познатите вече пътеки слязоха до гарата, качиха се 
във вагона и десет минути преди 17 часа бяха на мястото 
за срещата. Невъзмутимият им приятел и сега ги бе 
преварил, дори бе облегнат на същата колона. До краката 
му лежеше една голяма чанта, друг багаж нямаше. 



 - Е, събрахме се! Хайде да седнем на някоя пейка и да 
преговорим нещата, после навярно ще имаме компания! 
   Настаниха се в парка и първо изслушаха Командо, сега 
той бе техният финансист и от него зависеше много. 
 - Веднага искам да ви успокоя, че всичко е наред! Вече си 
имаме част от остров точно за четири милиона евро, но се 
наложи да дам 1000 евро и на нотариуса, за да приключи 
навреме. Голяма документация попълвахме, наложи се да 
ходим и до консулството, където също ги почерпих, но 
както казах вече всичко е минало. Да ви кажа, малко се 
съмнявах, че тази малка държавица има дипломатическо 
представителство в България, но се оказа, че през 2004 
година са открили консулство в София. Иначе в целия свят 
имат само две посолства – във Франция и в САЩ, в другите 
държави са представителства. Останалите пари обърнах в 
долари, Буров помогна и малко се поочуди на молбата ми, 
но не посмя да задава въпроси. 
 - Той ти е толкова задължен, задето успя да му върнеш 
откраднатата фирма, че е готов на всичко, за да ти услужи. 
 - Така е, той не знае, че всъщност фирмата му я 
отвоювахме от Братанов тримата. Оставих на Петя стотина 
хиляди лева, но от моя дял, нека и тя да разпололага с  
налични пари докато ме няма! 
 - Е, ти регулярно ще я посещаваш, няма да ни запрат под 
ключ я. Значи казваш, че по финансовата част всичко е 
наред? 
 - Абсолютно, доларите съм ги свалил в подземието, а за 
него никой освен нас не знае. 
 - Как, и Петя ли? 
 - Ти луд ли си, как ще й се доверявам толкова. Не помниш 
ли преди две години оная даскалица как ме обра, вече съм 
си взел поука.  
 - Как да не помня, нали когато с Робинзон те поканихме в 
нашата група бе гол като пушка. Обра те, но сега е мъртва, 
получи си заслуженото. А ти колко имаш – милиони, че и 
имот в океана. Кажи ми, на кого сега му е по-добре! 



 - На мен, разбира се, благодарение на вас си стъпих на 
краката. Докато сме единни и обмисляме внимателно 
нещата винаги ще побеждаваме, нищо не може да ни спре. 
 - Така е, прав си! Хайде да тръгваме към автогарата, там 
ни е срещата с Гемижев, и по пътя можем да си говорим! 
   Нарамиха чантите и като минаха край входа на бара 
Робинзон им посочи камерата над входа. 
 - Помните ли лудите ни изпълнения през онази нощ? Все 
още бяхте неподготвени аматьори, но добре се справихте. 
Наблюдавах ви отстрани и още тогава усещах, че имате 
голям потенциал. 
 - Точно записа от тази камера е изгледал главният 
секретар, затова ни е харесал. Това се казва държавник, 
ако разсъждаваше на дребно щеше да ни търси сметка, че 
понатупахме полицаите, но той се оказа замесен от друго 
тесто. 
 - Сега този същият човек ще ни е шеф, нека не го 
разочароваме! 
 - От това сътрудничество всички ще имаме полза, като 
свитнем тоя-оня, той ще отчете намаление на 
престъпността, а ние ще се покрием за известно време. 
Всъщност ще бъдем под носа на ония, които ни издирват, 
но те няма да го знаят. 
 - Има и един друг въпрос, който трябва да обсъдим. Когато 
ни закарат в София там ще бъдат любопитни да разберат 
какви сме ги вършили досега, но ви съветвам да си траете, 
не им давайте козове. Ще си признаем само за оная нощ в 
бара, другото нека си остане между нас. На тях им е ясно, 
че не сме ангели и, че всеки има тъмна страна. Ще ни 
изпитат, ще видят на какво сме способни и предполагам, че 
това ще ги задоволи, нали искат нинджи. 
 - Искат нинджи, но интелигентни, обучени самоубийци има 
и в другите отдели. На всички, които са на държавна 
служба грешката им е една, като програмирани са и правят 
само това, което им нареди началството. Това рязко ги 
отличава от нас - те се придържат към плана, ние 
импровизираме. Робинзон, нали е така? 



 - Абсолютно си прав, но по-точно ще бъде ако ги наречеш 
пионки. Освен това в нашата държава когато някой шеф се 
издъни, веднага гледа да прехвърли вината другиму. Това 
поведение се наблюдава при нации, които са били дълго 
време в робство, те поколения наред са лизали задника на 
някой по-висшестоящ и са изпитвали ужас ако някой техен 
сънародник се издигне. Моят случай навремето беше 
подобен, заради началнически издънки аз и още няколко 
човека напуснахме Специализираният отряд за борба с 
тероризма, иначе рискувахме да ни осъдят по скалъпени 
обвинения. Не сте ли забелязали, че в нашата страна 
напоследък няма ярки научни открития, навсякъде се 
наблюдава една и съща посредственост? Това е защото 
кадърните веднага биват смачквани, назначават се само 
хора с връзки и партийни подлоги, а тях за интелект никой 
не ги пита. На запад е друго, там ако имаш някакъв талант 
още от университета фирмите те дръпват и инвестират в 
теб, а после ти им се отплащаш и прогресът е налице. Там 
за всяко място се борят десетима и наистина най-добрият 
побеждава. Тук пусни радиото, достатъчно е да послушаш 
някой член на Парламента, от когото взимат интервю и 
веднага ти става ясно, че това е някакъв селски тарикат, 
платил за мястото си. Лошото е, че тъкмо от такива тъпаци 
зависи всичко, докато това продължава, винаги ще сме на 
опашката. Извинете ме, че се отплеснах, но ти ме попита за 
мнение. 
 - Не се притеснявай, и ние мислим като теб. Ако не беше 
така щяхме да си седим в България, не да купуваме 
острови. Ето я автогарата, почти стигнахме. 
   Насреща им се зададе Гемижев, той ги бе видял отдалеч 
и вече подтичваше да ги посрещне. Когато наближи 
протегна ръка към Иво за поздрав. 
 - Здравейте на всички! Това ли са твоите хора, нали каза, 
че са трима. 
 - Така като ни гледаш колко сме? 
   Полицаят смаяно го загледа. 
 - И ти ли участваш, ето, че пак ме надхитри. Знаех си аз, че 
не си хрисимият баща, с който се запознах преди две 



години. Подозирах те още от началото, но трябва да 
призная, че ти умело си прикриваше следите. 
 - Нищо, важното бе да се върши работа. Това са моите 
авери, но по понятни причини няма да те запознавам с тях, 
нека си останат анонимни.  
 - Все пак мога да им стисна ръцете, нали, за това което 
вършите се иска голям кураж. Господа, радвам се, че се 
срещаме, аз се казвам Николай Гемижев! 
    Робинзон му пое ръката и я разтърси. 
 - Ние отдавна те познаваме, макар и задочно. Трябва да ти 
призная, че Иво не спира да се хвали с теб, той много те 
уважава. Прости ни, че отвреме-навреме нарушаваме 
законите, но понякога се налага да се намесваме и да 
оправяме нещата, явно на властта това не й е по силите. 
Преди да премина от другата страна и аз бях човек на 
правилата, но животът ме убеди, че е наивно да вярвам в 
химери. А това е третият ни съмишленик! 
   Командо пристъпи напред и театрално се поклони.  
 - Здравейте, г-н Гемижев, много съм слушал за вас и то все 
хубави неща.  
 - Дано да е така, в никакъв случай не искам да съм ви враг. 
Но покрай вас и аз намазах, когато се обадих на главния 
секретар той бе толкова доволен, че ме повиши, от днес  
съм шеф на моето районно.  
 - Честито, ти наистина заслужаваше повишение. Доколкото 
разбрахме си прочистил района от телефонни измамници, 
изобличил си подкупно ченге, а един едър дилър на дрога 
се е самоубил и вече няма да трови града. Убиецът на 
студентката също е в ареста и чака присъда, какво повече 
от това да желаем? 
 - Е, не приписвайте заслугите си на мен, но е факт, че и 
вие помогнахте. Май ще се окаже, че вашият начин е по-
ефективен, носи бързи резултати. Ето я колата, качвайте се 
и да потегляме! 
 - Ти ли ще ни возиш? 
 - Да, само четиримата сме, операциятра е напълно 
секретна. Никой друг освен нас и Новков не знае какво се 
случва. 



 - Така и трябва да е, дори ще те помоля след това и ти да 
забравиш какво си видял! 
 - Нямате проблеми, момчета, аз умея да пазя тайна, а и 
съм инструктиран от най-високо място. Освен това още 
като се върна в Търново ще наредя на Веселинов от 
Охранителна полиция веднага да унищожи записите от 
района на автогарата, така нито нашата среща, нито 
вашите физиономии ще бъдат документирани някъде. 
Спуснат е код „синьо”, това на нашия език означава пълна 
конфиденциалност. 
   Четиримата се качиха в колата, луксозно правителствено 
БМВ и след умела маневра потеглиха към София. 
Разказваха си разни криминални случки, смееха се на 
дребните неудачи в живота си и не усетиха кога стигнаха до 
столицата. В купето имаше и синя лампа, но не я пускаха, 
искаха да пътуват инкогнито и напълно да изчезнат от 
полезрението на останалия свят. БМВ-то профуча през 
крайните квартали, навлезе в централната част и накрая 
закова пред хотел „Шератън”. Шофьорът им се наведе към 
един уред, монтиран в купето до сенника и каза само три 
думи: 
 - На мястото сме. 
   Обърна се към останалите пасажери и им заговори; 
 - Оттук ще ви поеме друг колега, той ще ви закара до 
вашето местоназначение. Нещата са толкова секретни, че 
дори аз не зная къде е това, а и надали повече от десет 
човека в цялата държава знаят. Сега се налага да се 
сбогуваме и искам да ви кажа няколко прощални думи. Вие 
сте най-почтените хора, които съм срещал в живота си, 
благодарение на такива като вас държим престъпността в 
някакви разумни граници. Признавам, че методите ви са 
крайни и не биха се харесали на част от обществото, но пък 
те не знаят какъв хаос щеше да настъпи, ако не 
съществуваха подобни на вашата групички. Ако 
продължаваме да сме мили с престъпниците няма да 
постигнем нищо, то е ясно на всички. Сега в болницата на 
Търново лежат няколко неми цигани с отрязани езици и 
оттогава в целия окръг не е регистрирана нито една 



измама. История не се прави със спазване на правилата, 
затова напълно ви подкрепям и се гордея, че мога да се 
нарека ваш приятел. 
 - Николай, колко време репетира тази реч, стига, че ще ни 
разплачеш. Не върви колегата ти да дойде и да ни завари 
как циврим! 
   Всички се разсмяха, в това време един добре сложен 
младеж застана до колата и почука на стъклото.  
 - Е, аз бях дотук, ако имате път към Търново, обаждайте 
се! 
 - Непременно! 
   Той слезе от автомобила и каза на колегата си някаква 
неразбираема парола, оня му отговори, козирува и се качи 
при тях.  
 - Добър ден, господа, за известно време ще ви бъда 
шофьор. Няма да ви се представям, не е позволено. 
Задачата ми е да ви откарам в полите на Витоша и да ви 
предам на дежурния на фермата, той също е предупреден 
за вашето пристигане и вече ви чака. 
 - Добър ден и на вас! Така ли му казвате на мястото – 
фермата? 
 - Навремето е било развъдник за селскостопански 
животни, но след промените през 1989 година държавата го 
дарява на МВР и те го преустройват за свои цели. Мястото 
се охранява много сериозно и външен човек няма как да 
влезе там. Други подробности не зная, виждал съм го само 
отвън. 
 - Карайте тогава, явно смятат, че ние сме 
привилегировани! 
   Шофьорът им чевръсто се вля в трафика и подкара в 
посока към планината, след известно време напуснаха 
градската част и Витоша се показа насреща им. Пътят се 
стесни, но личеше, че бе поддържан, въпреки, че по него 
нямаше никакво друго движение. Автомобилът им навлезе 
в гъста борова гора и след няколко завоя спря пред 
спусната бариера и караулка с пазач в нея. Той сравни 
физиономията на водача им със снимка, която държеше в 
ръка и ги пропусна, но само след стотина метра насреща 



им изникна яка метална врата. Шофьорът отново спря, 
обърна се към тях и заговори: 
 - Е, аз бях дотук, по-нататък продължете пеша! Домакинът 
ще ви посрещне и ще ви настани, той ще знае повече. 
   Те слязоха и разтовариха багажа си. 
 - Благодарим ти, лека служба! 
   Колата потегли и вратата зад тях автоматично се отвори, 
явно присъствието им се следеше от камери. От интеркома, 
вграден в дясната колона прозвуча дрезгав глас: 
 - Добре дошли във фермата! Моля продължете по пътя, 
след малко ще ви посрещнат! 
   Те нарамиха чантите и последваха инструкциите, в 
далечината вече виждаха 2-3 постройки, които бяха 
виждали и по-добри времена, с обичайния за селското 
стопанство вид – ниски и дълги, почти без прозорци. 
Мрачно и закътано място, но то не бе създадено да 
впечатлява с архитектура, предназначението му беше 
съвсем друго. Човекът, отговарящ за настаняването излезе 
да ги посрещне и още преди да се представи започна да 
командва, но Робинзон го изгледа с толкова смразяващ 
поглед, че оня видимо се сви и млъкна, скръстил ръце пред 
корема си, досущ свещеник, готов за служба.  
 - Я намали звука, не сме в казармата! Какво си се 
развикал? 
   Оня само кимна, изчака ги да доближат и едва тогава 
малко се поокопити, колкото да ги покани вътре.  
 - Заповядайте господа, влезте! Простете поведението ми, 
но военната служба още ме държи. Стаята ви е готова, сега 
ще ви я покажа. Настанявайте се удобно и почивайте до 
утре, сутринта главният секретар ще дойде да ви посети. 
Викайте ми бай Петко, а за вашите имена няма да питам! 
   Той ги поведе през широко фоайе, където обстановката 
бе по-скоро хотелска, отколкото военна и покрай няколко 
малки зали стигнаха до спалните помещения, също 
обзаведени с вкус. Посочи им една врата и каза: 
 - Засега сте сами, в базата няма други групи. Поради 
секретността се стараем те да не се засичат, сега 
останалите са на мисии и поне двадесет дни никой няма да 



пречи на заниманията ви. Ако искате си лягайте, утре ще 
бъде важен ден за вас, защото ще ви оценяват. 
 - Какво значи това? 
 - Нали не мислите, че всеки, който дойде тук, става за тази 
работа? Желаещи има много, но малцина успяват да 
убедят секретаря, че ще се справят. Останалите ги 
изпращаме по живо, по здраво и забравяме за тях, животът 
им продължава постарому. Които одобрим се обучават 
няколко месеца, избират си задача и тръгват да я 
изпълняват, после ги виждаме само когато идват да 
докладват.  
 - Добри ли са? 
 - Най-добрите, иначе какъв е смисълът? Цялата програма 
е разработена така, че да няма издънки, провалите се 
броят на пръсти. Ако, не дай Боже, някоя група не успее да  
изпълни задачата си, изчакваме малко и тя се поема от 
други, а провалилите се избират следваща мишена. Смея 
да твърдя обаче, че това се случва много рядко, всички са 
отлично обучени и обикновено се справят. Докато аз работя 
тук, а това са почти десет години, имаме само два провала, 
което означава 95 % успеваемост.  
 - Браво на момчетата, поздравете ги от новодошлите! 
 - Не са само момчета, имаме и жени, но те са малцинство. 
Сега спете, утре пак ще говорим! 
   Той закрета обратно по коридора, приличаше на 
пенсиониран старшина на рота, какъвто вероятно и беше. 
Тримата приятели го изчакаха да се отдалечи и влязоха в 
стаята, отредена за тях. Три легла, телевизор, хладилник, 
микровълнова фурна и лаптоп, в ъгъла малка баня. Общо 
взето всичко необходимо за един кратък престой, но това 
бяха само видимите неща. Когато отвориха гардероба 
откриха различни размери спортно облекло, маратонки, 
бельо и дрехи, а до тях дебел фотоалбум, пълен с 
различни фотографии. Робинзон го прелисти набързо и го 
отдели настрана. 
 - Момчета, предлагам ви да лягаме, и утре е ден! Ще 
изкараме тук няколко месеца и ще имаме достатъчно време 
да се запознаем с всичко. Спете сега, но искам да ви 



предупредя, че в стаята 100 % има подслушвателна 
апаратура, внимавайте какво споделяте! 
 - Добре, шефе, за това и сами се досетихме! 
 - Има и друго! Те ще проверят миналото ни месец по 
месец, ще ринат с голямата лопата и се надявам ако сте 
вършили нещо притеснително, добре да сте се 
подсигурили. Не ни арестуваха и не ни затвориха, значи 
всичко казано за тук е истина. Стегнете се, искам да дадете 
всичко от себе си и да им покажете на какво сте способни! 
   Подредиха си дрехите, взеха си по един душ и си легнаха, 
утре бе срещата им със секретаря и трябваше да са свежи 
и отпочинали, само от него зависеше дали ще ги приемат 
или ще ги отхвърлят. 
 
                                  == == == == == 
 
   На сутринта около осем часа на вратата се почука и 
домакинът влезе при тях. 
 - Добро утро! Закуската е сервирана, моля заповядяйте в 
столовата! За вас съм се постарал специално, надявам се 
яденето да ви хареса. 
   Те минаха през банята, облякоха се набързо и по 
апетитната миризма лесно откриха столовата, тя бе през 
няколко стаи от тяхната. Видяха няколко маси, но една от 
тях бе отрупана с храна, имаше от всичко и по много. 
Развеселени насядаха по столовете, щом полагаха такива 
грижи за тях, явно наистина бяха ценни гости. Омлет, 
шунка, различни сирена и кашкавали бяха наредени в 
големи плата, а на малка помощна масичка чакаха няколко 
вида сладка, масло и препечени филийки. Две кани, едната 
с чай, а другата с кафе димяха до тях, а за тези, които не 
желаеха топла напитка бе приготвен портокалов сок с 
парченца лед в него. Наистина голямо изобилие, спор 
нямаше! 
   Бай Петко застана до масата им и посочи към продуктите. 
 - Тук винаги е така. Бюджетът е неограничен и всичко е в 
големи количества, освен това е от най-високо качество. 
Ако ви одобрят ще се убедите, че и оръжията, и 



специалната техника, и подготовката са на ниво, от нищо 
не се пести. По принцип хората с власт не обичат 
свободните електрони като вас, искат всичко да е под 
контрол, но в тази зона това не важи. Секретарят преди 
малко се обади, каза, че около девет ще е тук, затова 
спокойно закусете! 
   Заради предстоящата среща и тримата бяха напрегнати, 
но менюто бе невероятно и те успяха да хапнат по малко. 
Накрая изпиха по няколко чаши кафе и нетърпеливо 
зачакаха домакина, който трябваше да ги представи на 
Драгомир Новков - секретаря на МВР. Най-накрая той се 
появи от кухнята, изчака ги да станат и ги поведе към една 
от залите, които бяха видели снощи, когато пристигнаха. 
Почука на вратата, отвори я и ги покани вътре, а после 
почтително притвори зад гърба им. Срещу тях усмихнат се 
изправи един от най-важните хора в държавата и с 
протегната ръка се насочи към малката им групичка. Бе 
сам, охрана не присъстваше, но това не значеше, че 
отнякъде не ги наблюдават внимателно. Здрависаха се и 
той ги покани да седнат в удобните фотьойли.  
 - Ето ви и вас, тримата приятели, които сам така и не 
можах да открия. Въпреки целия ресурс, с който 
разполагаме, така и не успяхме да ви идентифицираме, 
след случката в търновския бар сякаш потънахте вдън 
земя. Сега какво ви накара да се покажете, как така 
изведнъж решихте да се присъедините към нас? 
 - Не е точно изведнъж, много пъти сме се замисляли над 
вашето предложение и малко по малко осъзнавахме, че то 
не е толкова лошо, ние винаги сме ненавиждали 
престъпниците. Просто си обичаме свободния начин на 
живот, това е. 
 - И тук ще е така, гарантирам ви го! Само първите 2-3 
месеца ще поживеете под някакъв режим, после сте 
свободни като птици. Все още не знаем каква е 
подготовката ви и затова от днес с вас ще се заемат 
нашите инструктори. Програмата тук включва и ускорено  
изучаване на някакъв чужд език, имаме преподаватели от 
Центъра по сугестология, които са способни на чудеса. 



Всеки от вас ще посочи какви са предпочитанията му и по 
новите методи за 40-50 дни толкова ще напреднете, че 
пред непознати спокойно може да минавате за чужденци. 
 - Какъв точно е този начин? 
 - Работи се на подсъзнателно ниво, обикновено след като 
ученикът заспи. По този начин дните ви ще са свободни за 
друго. През последните години министрите от всички 
правителства доброволно участват в тази програма и после 
когато излязат извън България могат да водят напълно 
смислен разговор.  
 - Позволете да ви поправя, но част от тях и на български 
не могат да водят смислен разговор. Понякога когато ги 
слушам искрено се веселя, но и се ужасявам като знам, че 
точно тези хора коват законите. 
   Новков притеснено се размърда в креслото си, което вече 
напълно ги убеди, че навярно разговорът им се записва. 
Той тактично смени темата. 
 - А всъщност как се казвате, май пропуснахме да се 
запознаем? 
 - Това е Иво, аз съм Робинзон, а на този момък казвайте 
Командо! Извинете ни за проявената потайност, но 
обстоятелствата го налагат, а и имената не са най-важното 
нещо. Нали все пак сме се събрали работа да вършим.  
 - Прави сте, тук използваме и прякори, важното е да знаем 
как да се обръщаме към вас. А как основахте вашата група, 
имаше ли някакъв конкретен повод? 
 - Преди две години дъщерята на Иво почина от свръхдоза 
наркотици и той се зае малко да прореди редиците на 
дилърите. Отначало само го наблюдавах, но после и аз се 
присъединих, а по-късно привлякохме и Командо. Мине, не 
мине малко време и виждаме най-лошото в част от хората 
наоколо, това ни дразни и се опитваме да оправим нещата. 
Не можем да търпим неправдите, просто друга ни е 
кройката. Не се страхувам да споделя това с вас, защото 
вече си сложихме главата в торбата и сме изцяло във 
вашите ръце. 
 - Нима очаквахте да имам нещо против? Или да правя от 
смъртта на няколко отрепки трагедия? Може ли тяхната да 



е трагедия, а всичките им стотици жертви – статистика? Аз 
не разсъждавам по този начин, така, че спокойно можете да 
продължите! 
 - Минахме от другата страна заради пълното безхаберие и 
безпомощност на държавата, но не съжаляваме, на доста 
лоши хора навредихме. По най-прости сметки списъкът на 
наказаните от нас престъпници вече е по-дълъг и от Стария 
завет. За повечето от тях вече важи израза „bene decessit”, 
което в превод от латински означава „умрели добре”. Аз уча 
моите момчета на това-онова и засега се справяме, нямаме 
засечки. За нас това, което вършим не е престъпление, по-
точно е да се каже, че е необходимо зло. 
 - Че сте добри, добри сте, щом досега сте оцелели, а и ние 
въпреки проявеното старание не успяхме да ви открием. 
Това показва, че умеете и да се пазите, а това е не по-
малко важно за успешните акции. Трябва да ви кажа, че по 
вашия край сте придобили страховита репутация, навярно 
двамата търновски полицаи вечер плашат децата си с вас. 
 - Е, от комплименти не боли! Те каквото търсеха си го 
намериха, малко се бяха самозабравили. 
 - И моето мнение е същото, а за оня инцидент никой не 
мисли да ви търси сметка. Проявили сте завидна 
инициативност и сте се справили отлично, истински 
шампиони. А 2-3 дни след това вие ли оправихте двамата 
пласьори? 
 - Дори не знаем за какво говорите. Но като споменахте за 
пласьори на наркотици ще ви кажа, че с тях не водим 
преговори. 
 - Хайде, хайде, инцидентите са прекалено начесто, такива 
съвпадения трудно се преглъщат. Но щом не желаете да 
говорите, няма да настоявам. За мен второто място 
всъщност е мястото на първия губещ, затова винаги 
гледайте да сте на върха! 
 - Стараем се, г-н главен секретар! Ако сега се сработим с 
вас приоритетите ни ще се припокриват, имаме еднакви 
цели. 
 - Странни хора сте вие! 
 - Това ще го приемем като комплимент. 



 - А имате ли някакви доказателства за това, което ми 
разказвате, да не сте някои самозванци? 
 - Ако думата ни не ви е достатъчна – настръхна Робинзон – 
тогава не знаем какво правим тук. Нали за в бъдеще ние ще  
рискуваме живота си, защо ни е да лъжем? 
 - Момчета, извинявайте за скептицизма, но на всякакви 
образи съм се нагледал. В началото всички са като вас, 
наперени и непобедими, но след като инструкторите се 
позанимаят с тях излиза, че всичко е било на думи. Поради 
тази причина ми липсват хора и се радвам на всеки по-
кадърен, колкото повече групи създадем, толкова повече 
работа ще свършим. Ако съм ви засегнал, приемете 
извиненията ми! 
 - И вие имате право, господин Новков, аз също се 
извинявам! Дано на тренировките ви докажем, че сме 
подготвени! 
 - А какво друго ще усвояваме – намеси се Командо – освен 
чужди езици и някаква бойна подготовка ще има ли още 
нещо? 
 - О, да, ще разучавате новите технологии и методи на 
свръзка, а имаме и някои оръжия, за които не сте и чували. 
Всичко при нас е последна дума на техниката, защото и 
големите банди технологично са много напред, едва 
успяваме да ги догоним. След около три месеца ще имате 
право да изберете първата си задача, тогава ще проличи 
колко сте добри.  
 - Значи ние си ги избираме? 
 - При нас е така, нищо не се прави насила. Когато 
преценим, че ставате и ви приемем в отбора, Петко Добрев  
ще ви отключи стаята на позора. Там ще имате възможност 
да се запознаете в детайли с всички данни, които имаме за 
големите престъпни босове, после по ваша преценка ще 
подгоните някой от тях. В стаята си също ще намерите 
техни снимки, албумът трябва да е в гардероба. Правете 
каквото трябва, аз не държа да знам никакви подробности, 
освен крайния резултат. Както навярно сте разбрали от 
Гемижев, при нас всички средства са позволени, важното е 
да се опази тайната. Тези хора дотолкова са навредили на 



обществото, че и десет смъртни присъди са им малко, а 
още са на свобода. Вашата работа ще бъде да поправите 
тази явна несправедливост. 
 - Това не е ли незаконно? 
 - Законът е понятие с разтегливи граници, според мен щом 
нещо е в услуга на обществото, много-много не трябва да 
вникваме в правните му аспекти. Е, ако трябва да нарушим 
няколко алинеи в името на сигурността, нарушаваме ги!  
 - Този ваш начин на разсъждение ми харесва. А знаете ли, 
че още през 1972 година израелците са създали групи, 
подобни на нашите? 
 - О, сигурен съм, че ние не сме единствените, нито сме 
първите.  
 - Но те не са убивали криминални престъпници, 
използвали са ги срещу терористи. Името „Гневът на Бога” 
говори ли ви нещо? 
 - За момента не мога да се сетя, но съм любопитен да чуя 
вашия разказ. 
 - Накратко, когато през 1972 година на Олимпиадата в 
Мюнхен група въоръжени мъже нападнаха олимпийското 
село и избиха почти целия израелски отбор, тогавашният 
министър-председател на Израел, една корава дама на 
име Голда Меир привиква в кабинета си шефовете на 
разузнаването и заседават цяла нощ. Резултатът е 
операция „Гневът на Бога”, дадени са ясни заповеди 
организаторите и участниците в атаката срещу атлетите да 
бъдат намерени и показно екзекутирани, за урок на всички. 
Така се създават тези групи, абсолютно незаконни и затова 
пазени в дълбока тайна. 
 - Те успяват ли да свършат работата? 
 - И още как? След известно време разузнавачите им 
идентифицират извършителите, оказват се фанатици от 
групировката „Черния септември”. В ония години тези 
организации още не бяха такава световна заплаха, но все 
пак отвреме-навреме правеха бели, може би си спомняте 
италианските „Червените бригади”, които успяха дори да 
убият министър-председателя на Италия, Алдо Моро.   



– Да помня го оня случай, властите откриха човека задушен 
в багажника на един автомобил. 
 - Точно така! За Карлос Чакала също всички сте чували, 
потаен и опасен човек, острие на комунистическите 
режими. Но аз започнах да ви разказвам за израелците. Та 
тези момчета и момичета само за шест месеца откриха и 
избиха всички замесени, при това с невероятна 
изобретателност. Е, понеже още бяха неопитни, допуснаха 
и някои гафове и по тях разузнавателните служби на други 
държави се досетиха какво се случва, но важното е, че 
работата беше свършена. Сега нашите групи тук, 
създадени 30-40 години по-късно, вършат подобни задачи и 
аз, въпреки, че са юридически незаконни, ги подкрепям. 
Момчета, вие какво ще кажете? 
 - Ще кажем, че мислим като вас. 
 - А вие, Иво? 
 - Всички казват, нека някой друг го направи. Винаги съм 
усещал, че този някой друг съм аз. Не ми трябва богатство, 
нито материални облаги, отказал съм се от всичко. Всичко 
е преходно, само приятелите никога не са в повече. 
 - Ето такива хора са ми нужни – отново се намеси 
секретарят – искам да са убедени, че вършат добро, дори и 
чрез жестокост.  
 - Ще се постараем, не се притеснявайте! Нека първо да 
докажем, че сме достойни за вашето звено и като получим 
залена светлина, ще се задействаме. 
 - Не си спомням дали ви споменах, но при нас и 
заплащането е повече от добро. Които са останали до края 
и не са се отказали, вече са много богати хора. 
 - Не сме стигнали чак дотук, за да се отказваме, а относно 
финансовия аспект ще ви кажа, че и за трима ни 
лоялността е много по-важна от парите. 
 - Така ви искам, не мога да ви опиша колко се радвам за 
вашето решение да ми се доверите. Излишно е да ви 
казвам, че не подлежите на никаква наказателна 
отговорност, това ще важи и за минало време, защото за 
мен е ясно, че не сте били божи кравички. Ако нямате други 
въпроси аз ще тръгвам, че трябва да докладвам на 



премиера за вас, без това не може. Вие обличайте екипите 
и чакайте в стаята си, ще дойдат да ви вземат! 
   Всички станаха. 
 - Разбрано, г-н главен секретар, ще дадем всичко от себе 
си, но доколкото познавам моите ученици, мога да 
гарантирам, че няма да ви посрамим. 
 - Тогава до следващата ни среща! 
   Новков стана и доволен напусна залата, май новите 
попълнения нямаше да го разочароват. Излезе навън, качи 
се в правителствения автомобил и отпътува. 
   Тримата приятели се спогледаха, изглежда цялата 
работа, за която им бе говорил Гемижев щеше да се окаже 
реална и те щяха да станат част от този суперсекретен 
отряд. Върнаха се в своята стая и облякоха анцузите, 
предполагаха, че им предстоеше среща с някой от 
инструкторите. След малко бай Петко почука на вратата, 
надникна и съучастнически им махна с ръка. 
 - Хайде, момчета, време е да се раздвижите! 
   Прекосиха цялата сграда и по двора влязоха в съседната, 
явно тя бе предназначена за тренировки. Той ги вкара в 
една обширна зала покрита с татами, от тавана висяха 
вериги и въжета, а в ъглите се виждаха различни спортни 
уреди. Командо я огледа и възхитен подсвирна. 
 - И аз във Варна съм се оборудвал, но тук наистина има 
всичко. Вижте, монтирали са дори стена за катерене! 
 - Представи си, че те изпратят да очистиш някой бос, който 
е укрепил къщата си! Тези занятия тук ще ти помогнат по-
лесно да преодолееш високите зидове или стени, които ще 
ти се изпречат. 
   Докато разглеждаха останалите тренажори, от  четирите 
стени на залата през скрити врати нахлуха няколко двойки 
младежи, облечени с кимона и без предупреждение им се 
нахвърлиха. Учудването на нашите хора бе толкова пълно, 
че докато се усетят, ония със съвсем реални удари ги 
натъркаляха на земята и после ги наобиколиха в кръг и ги 
заритаха. Добро посрещане за добре дошли, наистина! 
Робинзон пръв се съвзе и подвикна: 
 - Хайде, момчета, да им покажем какво можем! 



   Тримата скочиха и долепиха гърбовете си, знаеха, че 
ония са инструктирани да ги бият и нямаше нужда сами да 
нападат. В горите зад вилата на Иво, още преди време, 
когато Робинзон реши да ги обучи, те дотолкова присърце 
приемаха уроците му, че бяха станали като машини за 
убиване. През първите месеци всичко по телата им ги 
болеше, но после превъзмогнаха болката и травмите и 
попиваха хватките и ударите, които той им показваше като 
прилежни ученици. И Иво и Командо в миналото бяха 
спортували, притежаваха вродена сила и издържливост и 
може би затова издържаха на огромните натоварвания, 
продължили сякаш вечно. Имаше денонощия, през които 
почти не спяха, след пълзане с километри в дерето с 
ледена вода започваха да катерят дървета и да 
преминават огромни разстояния по въздуха, без право да 
стъпват по земята. Тъкмо си мислеха, че тренировката е 
свършила и всичко е приключило, защото вече едва се 
влачеха, той се изправяше срещу тях и ги млатеше с ръце 
и крака до припадък, а ако някой от тях все пак успееше да 
го удари получаваше право на почивка. Този ненормален 
ритъм продължи почти година, но те дотолкова укрепнаха и 
придобиха такива умения, че тази групичка от нахъсани 
курсанти сега въобще не можеше да ги уплаши. Ония 
отново им скочиха от всички страни и нашите хора 
последователно се развихриха, за тях някой и друг удар, 
получен случайно от младежите бе като погалване с перце. 
Не така стояха нещата обаче с техните опоненти, още през 
първите 4-5 секунди няколко от тях нападаха на пода и се 
запревиваха от болка, те не очакваха, че новоприетите 
мераклии за работа ще им окажат такъв сериозен отпор. 
След две минути вече всичките бяха на земята, а нашите 
хора дори не се бяха задъхали. Тримата се убедиха, че са 
ги неутрализирали, а после коленичиха до тях и ги 
заопипваха по телата, бояха се, че в калабалъка може да 
са причинили на някого сериозна травма. Част от 
нападалите по татамито стенеха, други изобщо не 
помръдваха, явно приспани от някой по-силен и 
непремерен удар.  



   В този момент от главната врата на залата се чу 
ръкопляскане и те изненадани вдигнаха глави, там бе 
застанал един гигант с бяло кимоно и внимателно се 
разгряваше. 
 - Оставете ги, те ще се оправят! Аз съм вашият проблем, 
сега мисля да ви спукам от бой! 
   Робинзон, който пък бе изкарал последните 25 години в 
гората, и то не къде да е, а в жилище под земята в една 
непрестанна борба с природата, кимна на своите момчета и 
им посочи пейката. 
 - Седнета и гледайте, ще има какво да научите! 
   Изобщо не се притесняваше, животът му бе преминал в 
едно постоянно усъвършенстване и знаеше, че в момента 
разликата между уменията на двамата беше огромна. 
Всъщност отшелникът можеше да се сравни с опитен боец-
ветеран от Шао-Лин, изправен срещу новодошъл ученик, но 
оня това не го знаеше. 
   Великанът пъргаво се приближи и не отговори на 
подадената за поздрав ръка, а яростно замахна. Досега, 
през всичките изминали години никой не му се бе 
противопоставял сериозно, той бе треньор по бойни 
изкуства в Симеоново и мислеше, че по-добър от него 
няма. През последните девет месеца бе печелил всички 
състезания в Европа, но не отчиташе факта, че там 
задължително се бият по правилата и обикновено съдията 
ограничава играта им в рамките на допустимото. В този 
случай и разликата в килограмите им бе огромна, 
човечецът срещу него едва ли бе много по-тежък от торба 
цимент. Все пак той имаше едно наум, бе видял 
последните секунди от битката им с кадетите и усещаше, 
че тук нещо не е наред. Въпреки това направи грешката да 
подцени противника си, от силата на удара си леко загуби 
равновесие и се завъртя странично. Светкавица! Кракът на 
Робинзон бе като ластик, той излетя нагоре и настрани, а 
после също толкова бързо се върна. Краят на палеца му 
само докосна слепоочието на опонента му, но това бе 
достатъчно, все едно малък астероид удари Земята. 
Майсторството и финеса срещу бруталната сила! Оня 



отпусна ръце, подгъна безпомощно крака и се свлече при 
учениците си, от инерцията главата му шумно се стовари 
на постелката. Двама-трима от тях, вече в съзнание, при 
вида на бързата му капитулация ококориха очи, те не 
можеха да повярват, че такова нещо е възможно. Досега 
той ги бе размазвал, бе обучен, пъргав и тежък, а имаше и 
богат опит. Но този дребен чичко само с едно мае гери го 
бе нокаутирал, бе му разказал играта и сега определено 
щеше да бъде нужен амоняк, та да го вдигнат на крака. Виж 
ти какви попълнения пристигаха, тия май бяха готови 
направо за работа на терен! 
   Робинзон, който все пак бе сдържал от силата на удара 
си, за да не убие човека, провери пулса му и като се убеди, 
че е жив, се изправи и махна на хората от групата си.  
 - Момчета, от тези няма какво да научим, хайде навън 
малко да побягаме! 
   Те го последваха, напуснаха залата и докато стана време 
за обяд тренираха в двора на фермата. Около 12 часа бай 
Петко се появи отнякъде и ги поведе към столовата. 
 - Сега хапнете и починете, следобед инженерите ще ви 
демонстрират новите си изобретения.  
 - При вас е като на филм с Джеймс Бонд, и там имаха 
отдел за специални разработки. 
 - Гледал съм прожекции с него и ще ви кажа, че повечето 
показани неща наистина съществуват. И нашите хора са 
създали пръстени и писалки, които могат да ви убият и то 
бързо, не като рицина, който използвахме при Георги 
Марков навремето. Но днес няма да изучавате средствата 
за умъртвяване, по програма първо ще ви запознаят с 
новите технологии, използвани в разузнаването. По-рано 
сателитните телефони приличаха на тухли, нашите тук са 
по-малки от кибритена кутийка. Изкарайте успешно цялото 
обучение и ще ви зачислят по един, та винаги да може да 
се свързвате. На чужденците, казваме им така, защото 
изпълняват задачи в чужбина, имплантираме и чип с GPS, 
ако се изгубят или ги похитят, при нас на екрана излиза 
местонахождението им и можем да реагираме адекватно. 



Досега не се е случвало, но винаги има първи път и трябва 
да сме подготвени. 
 - Значи ако нещо се обърка, ще изпратите помощ? 
 - Би трябвало, нали са наши служители. 
 - Бай Петко, не бъди такъв наивник! Това не са ти 
американските спецчасти, които никога не изоставят 
своите, в нашата държава началниците винаги се измъкват 
по терлици. От девет кладенеца вода ще ти донесат само и 
само за да намерят причина, с която да си измият ръцете. 
Те никога не са виновни, обикновено го отнасят ниските 
чинове, а ония си продължават кариерата. Ти поне си на 
възраст, поживял си в нашата действителност и тези неща 
трябва да са ти ясни! 
 -Като цяло си прав, но според мен нашето малко звено е 
изключение. И двамата главни секретари, на които съм бил 
подчинен са свестни мъже, те не са апаратчици, а хора, 
минали през всички нива на служебната йерархия. Освен 
това не са от постоянно нарастващата прослойка на 
баснословно богатите. На предния изтече мандатът и 
затова го смениха, но беше много свестен, имах време да 
го преценя. И този е като него, уважава си хората и затова 
вярвам, че ако някой от вас я закъса, ще изпрати екип да му 
помогне. Хайде сега яжте, че хубавата храна ще истине! 
   Иво, Командо и Робинзон опитаха от всичко, готвачът 
наистина си го биваше. 
 - Тук мога да остана и една година – дъвчейки заговори 
Командо – тренираш, хранят те добре и си в безопастност. 
Ако можеше и Петя да ми идва на посещения щях да 
поискам мястото на бай Петко.  
 - За всичко са помислили и затова имат напредък, не е 
като в другите служби. Пълна секретност, грижа за своите и 
добър бюджет, от който никой не краде – ето къде е 
разковничето. Но правителството си е направило добре 
сметката, колкото и пари да харчат по нас, то пак е на 
далавера. 
 - Защо мислиш така? 
 - Нашата роля е като катализатор за обществото. Чистим 
големите престъпници, хората са доволни, не се бунтуват и 



държавата е спокойна. Ако се разчиташе само на съдиите и 
прокурорите, досега народът да е скочил, защото босовете 
са богати и купуват магистратите на килограм. Ако все пак 
на първа инстанция осъдят някой, то е за да го издоят по-
добре, та после, при обжалването да плати повече, но 
обикновено накрая пак го оправдават. Аз вече толкова съм 
се отвратил, че тези неща дори не ми правят впечатление, 
но по-младите, тези които все още вярват в системата, 
съвсем ще се разочароват. Но в момента задачите на 
правителството съвпадат с нашите, и те, и ние, желаем да 
няма недосегаеми и всички престъпили закона да бъдат 
наказвани. Поради тази причина ние ще се постараем да 
докажем на нашите домакини, че сме ценни за тях и могат 
да продължават с обучението. 
 - Е, мисля, че първия изпит го взехме с отличен, 
предполагам, че цялата група каратисти сега ги преглежда 
лекар-травматолог. Робинзон, ти отново показа на какво си 
способен, направо се подигра с оня едрия. 
 - Той си е виновен, че ме подцени! Гледа ме дребен и си 
мисли, че ще ме размаже, но по-лошото е, че сам си вярва, 
твърдо е убеден. Един от законите на Дик Марчинко, 
преподавател на американските тюлени е „Не си 
въобразявай!” и е прав, никогане бъди сигурен в нещо, 
което е ново за теб! Този треньор ме вижда за пръв път, не 
ми знае възможностите, а си въобразява, че щом е едър и 
обучен ще ме победи. Така стават грешките и затова на 
бойното поле има толкова жертви, войниците си мислят 
едно, а става съвсем друго. Та затова и аз ви съветвам – 
никога не си въобразявайте! 
 - Добре, шефе, стига се вживява! Яж и да вървим да 
починем, че следобед предстои да усвояваме и други 
важни уроци! 
   Тримата се заситиха и се прибраха в стаята, а по-късно 
специалисти ги запознаха с някои начини за свръзка и с 
апаратура, за която дори не бяха чували. После вечеряха и 
се приготвиха да си лягат, първия ден от обучението им бе 
приключил. 



   Те си легнаха, но на трийсетина километра от тях 
секретарят тъкмо влизаше във Военна болница, лекарите 
бяха преценили, че е добре инструкторът по бойни изкуства 
да остане под тяхно наблюдение за няколко дни. Той бе 
получил леко мозъчно сътресение и главата му бе 
бинтована, но светът вече бе дошъл на фокус и през 
последните часове можеше да разсъждава трезво. Сега 
посетителят му се надяваше да поговорат откровено за 
новопристигналите. Влезе в стаята му и седна до леглото. 
 - Как си, оправяш ли се? 
 - Оставете я болката, господин Новков, гордостта ми е 
наранена! Този пенсионер направо ми разказа играта, а 
преди това тримата пребиха и момчетата ми. Такова нещо 
досега не бях виждал, нападнахме ги изневиделица, бяха 
по-малко и неподготвени, а пак ни надвиха. 
 - Това е като песен за моите уши, точно такива са ми 
необходими! Възрастта им няма значение, дори се радвам, 
че при тях опитът и мъдростта са надвили тестостерона.  
 - Специалисти са, няма съмнение, само не ми е ясно къде 
са се обучавали. Така смесват стиловете, сякаш самият 
Брус Лий ги е учил, а досега не бях чувал за тях. Двамата 
по-млади също са спецове, на който и турнир по свободен 
бой да се явят, ще победят без дори да се изпотят. Очите 
им говорят много, животът не ги е щадил. Но ми се струва, 
че обичат насилието. 
 - Така и трябва, за тях то е работен инструмент. А казваш, 
че най-възрастният е още по-добър. 
 - Фактът, че сега лежа тук говори сам за себе си. Спокойно 
ме изчака и яко ме дялна, но с финес, а можеше да ме 
убие. Владее се до съвършенство, спокоен е и нищо не 
може да го разконцентрира. Въобще след кратката си 
среща с него нямам никакви съмнения в способностите му 
за оцеляване. Мълчалив и потаен, но смъртно опасен във 
всяко отношение. Просто му личи, че е минал през някоя от 
нашите служби.  
 - Засега тоя тип е неясна величина! Упорит, неотстъпчив и 
ироничен! Пуснахме снимката му за проверка, но нищо не 
изскача, все едно последните трийсет години не е 



съществувал. Дори програмата за лицево разпознаване не 
можа да намери съответствие, което много ме учудва. И в 
чужбина да бе живял, досега трябваше да го 
идентифицираме, но не би, пълна мъгла. Предполагам, че 
след време ще изкочи нещо, дори светците имат по някоя 
пукнатина в миналото си, така че службите рано или късно 
ще го идентифицират. За другите имаме повече данни, но и 
те не са обичали показността. 
 - Какво научихте за тях? 
 - От едно търновско ченге разбрахме, че живеят в едно 
градче до Габрово, сега поне знаем откъде са. Единият – 
Иво, е обикновен дребен бизнесмен, бивш спортист и на 
първо четене кротък човек. За съжаление преди 2-3 години 
дъщеря му умира от свръхдоза и оттогава той е в 
непримирим конфликт с всички пласьори.  
 - Явно това събитие го е накарало да осмисли 
приоритетите си.  
 - Първоначално започва да издирва и да наказва само 
наркодилъри, но по-късно оформят малката си групичка и 
под ръководството на така нареченият Робинзон 
разширяват дейността си. Бих казал, че работят с прецизна 
периодичност. Наскоро изисках сводките от областите 
Ловеч, Габрово и Търново и с изненада установих, че там 
наркоразпространението практически е сведено до нула. 
Дилърите са усетили, че за тях не е нито полезно, нито 
здравословно да развиват дейност в този район и са се 
изнесли. Преценили са, че сега не е добър момент да си 
пласьор по оня край. Техните действия са чиста проба 
услуга към обществото. Другите тежки престъпления също 
рязко са намалели, сега в региона основната причина за 
смъртността са катастрофите, старостта и скуката. Тримата 
винаги действат прикрито и затова засега не можем да ги 
свържем с нещо конкретно, но съм убеден, че тази 
тенденция се дължи на тях. Убеден съм, че са чули 
тропането на пръстта по капаците на много мафиотски 
кофчези. Но това все още са само подозрения. 
 - То е ясно, че не са седели мирни. Чувал съм, че 
миналото определя човека. Когато се случи нещо наистина 



катастрофално можеш да различиш истинските мъже. В 
онова, което вършат, те виждат правосъдие, приемат го за 
добро дело.  
 - Че то си е добро! Всъщност всичките премахнати от тях 
няма да отнемат и пет минути от съня ми. Но например Иво 
е тласкан от нещо много повече от справедливост, него го 
движи омразата към наркотиците. Тя го е направила 
безмилостен убиец.  
 - Да, пазете се от този, който няма какво да губи! Явно не 
страда от излишна доброта. 
 - И ти ще се промениш ако се занимаваш с най-низшите 
форми на живот! 
 - А наборът му?  
 - Другият е професионален войник, по-точно наемник и 
според данни от гранична полиция е участвал във войната 
в бивша Югославия, а с наш батальон е бил на мисия и в 
Камбоджа. Ти си твърде млад и може-би не знаеш, но 
навремето нашата страна изпрати военна част там, 
съставена предимно от доброволци и този Командо е бил 
един от тях.  
 - Ясно е, че и тримата животът ги е пооблъскал. Може би 
затова не спазват правилата докрай, щом ситуацията го 
налага.  
 - За техния ментор, както вече ти споменах, дори във 
Формуляр 104 не открихме нищо, но според преценката ми 
и тримата са удивително свестни. Хора от една 
безвъзвратно отминала епоха – достойни, честни, но не и 
мекушави. 
 - И все пак липсата на каквато и да е информация за 
миналото му не е ли източник за безпокойство? 
 - Докато е на наша страна, не, но той наистина е като 
призрак. В архива пазим снимки на кого ли не, дори на Бин 
Ладен от университетските години, а за този юнак нямаме 
нищо.  
 - Съветвам ви да не притискате човека, щом не иска да го 
знаят, значи си има причина. Но аз им пиша отличен, няма 
нужда повече да се занимавам с тях, защото се убедих на 
какво са способни. Според мен точният израз за тях е 



„специалисти на свободна практика” и то отлично обучени. 
И тримата са изключително оръжие.  Бих казал, че са 
елитни и твърде далеч от второто място.  
 - Това ми стига, твоята дума ми е достатъчна! Аз пък бих ги 
нарекъл „неутрализатори на проблемите на местното 
население”. Може и да им посъкратя малко курса на 
обучение, струват ми се готови за работа на терен. Какъв е 
смисълът да притежаваш обучен питбул ако не можеш 
отвреме-навреме да му свалиш намордника? Хайде 
оздравявай, а после, ако искаш, почини наколко дни! 
 - Благодаря г-н главен секретар, може и да се възползвам 
от предложението ви. 
   Новков му пожела лека нощ и напусна стаята. Нощта 
почти бе настъпила, но на него не му се спеше, 
тайнствеността, която витаеше около новите му 
попълнения го държа буден почти до сутринта. 
   Вторият ден в школата за обучение не се различаваше 
много от предишния с една малка разлика – един 
леководолаз от Военоморските ни сили ги събуди още в 
четири часа сутринта и ги вкара в басейна, скрит между 
сградите. Гмуркаха се и изпълняваха различни движения 
докато съмна, а после нахълтаха в банята и пуснаха 
горещата вода почти до край. След закуската тримата 
новопостъпили отново влязоха в спортната зала, но 
тренираха сами, вчерашните им спарингпартньори не се 
виждаха никакви, а друг не се появи. Вярно е, че бяха 
добри и навярно нямаха нужда от повече тренировки, но те 
искаха и да си останат такива. Катереха веригите, спуснати 
от тавана, разтягаха се на тренажорите и се опитваха да 
измислят начини, по които най-бързо и сигурно да 
преодолеят изкуствената стена за катерене. След това 
обядваха, в а часовете преди вечеря оръжейни инструктори 
им показваха различни модели пистолети и пушки и ги 
учеха как да ги използват. Последва вечеря и сън, на 
третия ден обучението продължи по познатия вече начин, 
но дойдоха и лингвистите от Института по сугестология.    
Всички се събраха в една от малките зали. 



 - Господа – започна единият от преподавателите, най-
вероятно шефът на екипа – в съвременния глобален свят 
познаването на някакъв чужд език е голямо предимство. От 
моите наблюдения съм установил, че хората на вашата 
възраст владеят добре руски и по-слабо някакъв друг 
западен език. Ние с колегите сме тук за да променим това, 
по новите методи, които сме създали, ви гарантираме, че 
след 40-50 дни всеки от вас ще говори поне още един език. 
Този начин на обучение не е нов, още преди години наши 
колеги са открили подобен езиков институт към отбраната в 
Монтерей, а навярно и на други места. Слабостта на 
нашата система е там, че няма как да ви научим да пишете, 
за това трябва повече време, но за вас ще е достатъчно да 
овладеете избрания от вас език дори само говоримо. Моля 
всеки да посочи какво ще избере да учи – английски, 
немски, френски или испански! Руският също е много 
важен, но както вече казахме, по него вие навярно имате 
основни познания. По различни причини не на всяка от 
наказателните групи й се ходи на мисии в чужбина, но 
обучението е задължително, то влиза в програмата.  
 - Аз избирам немския – каза Робинзон – още в училище ме 
влечеше, но за протокола ще отбележа, че говоря и турски. 
   Командо го изслуша и вдигна ръка: 
 - Аз ще се спра на английския, използват го в по-голямата 
част от света. Друго си е когато можеш безпроблемно да 
поръчаш в бара. Но щом водим протокол нека да е ясно, че 
знам и руски. 
   Всички се разсмяха, така си беше, по дяволите, 
поръчките в бара са важно нещо! 
 - А вие, Иво? 
 - Испански, другите два, които предложихте що-годе ги 
говоря. Но мисля, че Командо не е прав, испанският е по-
разпространен от английския. 
  -Това няма особено значение, нас ни интересува ако 
попаднете в непозната държава да може да се справите, 
трябва поне един от вас да говори местния език. Значи 
решено, сега ме последвайте!  



   Излязоха в коридора, където чакаха четирима младежи, в 
ръцете си те стискаха малки кожени куфарчета. 
 - Иванов, ти си тръгвай, никой не пожела да учи френски! 
Господа, това са моите студенти, те индивидуално ще се 
занимават с вас. Разберете се кой с кого остава и 
започвайте, мен повече няма да ме видите! 
   След малко се оформиха по двойки и влязоха в различни 
зали, на Иво се падна единствената жена от екипа. Тя го 
накара да легне на една кушетка и от куфарчето си извади 
чифт слушалки и нещо като декодер за телевизор, от който 
стърчеше малка флашка. Нежните й пръсти наместиха 
слушалките на главата му. 
 - Отпуснете се, г-не, няма да боли! 
   Тя натисна бутона и в ушите му завуча нежна музика, на 
фона на която тих глас изричаше дума на български, а след 
2-3 секунди я превеждаше на испански. Всички думи бяха 
взети сякаш от детската градина, те бяха най-често 
употребяваните и най-нужните при един прост разговор, 
думи, с които и децата започваха своето развитие. Той се 
унесе, музиката се лееше, гърленият глас монотонно 
нашепваше простите думички и Иво загуби представа за 
времето. Сепна го нейното докосване, когато го 
освобождаваше от апаратурата. 
 - Да не би да съм заспал? 
 - Да, бяхте в полусън поне два часа, но не се 
притеснявайте, така и трябва. Ето, вземете куфарчето и 
нощем спете със слушалките, това е достатъчно! 
 - Колко ще трае това? 
 - Не повече от два месеца и ще бъдете готов, само 
флашката ще сменяме. Доверете ми се, в края на периода 
ще говорите като испанец! 
 - Благодаря ви за отделеното време, нека ви изпратя до 
изхода! 
 - С удоволствие, но ние имаме специален превоз, който ни 
откарва по домовете. След няколко дни ще дойда да сменя 
паметта в уреда и отново ще се видим. 
 - Тогава доскоро! 
 - Доскоро! 



   Ето така започна всичко. Дните отлитаха бързо, занятията 
бяха интересни и тренировките за усъвършенстване не им 
омръзваха. Отвреме на време Командо изчезваше за 2-3 
денонощия по семейни причини, но после, когато се 
появеше бързо наваксваше пропуснатите уроци. 
Обучението ставаше все по-сложно, започнаха 
практическите занятия, които включваха стрелби с истински 
муниции, работа с взривни вещества и детонатори, а през 
втория месец един японец, на годините на Робинзон 
започна да им показва различни методи за умъртвяване. 
Очевидно човекът си разбираше от работата, той толкова 
ловко ги обездвижваше, че дори Иво една вечер сподели: 
 - Тоя направо ме плаши, ако нещо откачи, може да изтрепе 
сума ти народ. 
 - Представяш ли си, влиза в метрото и когато на другата 
спирка слезе, във влака не е останал жив човек. 
 - Има такива хора, момчета, те могат да те убият почти с 
всичко. Чувал съм, че тренират с осъдени на смърт, с тях 
експериментират, и то законно. Усвоили са до 
съвършенство най-високоефективните методи за 
изтребване. Използват кредитни карти, карфици, дори 
монети, сега и ние ще попием част от това изкуство, то ще 
ни е само от полза. 
   На полигона зад фермата снайперист, също чужденец, с 
часове ги учеше на далечни и точни изстрели, имаха на 
разположение време, колкото пожелаеха. Боеприпасите 
бяха безотчетни, а двете пушки – „Барет” и „Ремингтон”, 
истинско техническо постижение. Командо бе най-добър от 
тримата, на него и преди му се бе налагало да използва 
такова оръжие и имаше опит. Наскоро им бе споделил, че в 
Камбоджа толкова често е използвал снайпера, че по 
думите му е започнал да гледа на света като през 
оптически мерник. 
   Лингвистите също регулярно идваха, за да сменят 
флашките, от които запаметяваха думи, фрази и цели 
изречения. Времето бързо минаваше и те навлизаха все 
по-навътре в дебрите на шпионажа и на военното дело, по 
програма им оставаше само да овладеят няколко 



безопасни начина за скокове с парашут и щяха да са 
готови. Вече наближаваше краят на третия месец и една 
вечер бай Петко ги събра в кухнята. 
 - Момчета, доколкото чувам, сте одобрени по ускорената 
процедура, утре сутринта ще дойде секретарят и май ще се 
разделям с вас. Трябва да ви кажа, че ще ми липсвате! 
   Тримата невярващо го изгледаха, всичко тук бе толкова 
интересно, че не бяха усетили кога е минало толкова 
време. Но бяха станали добри, това не можеше да се 
отрече. Нищо не ги затрудняваше – след обучението, което  
бяха преминали по техния край, тук се чувстваха като на 
курорт. Вече свободно говореха избраните езици, с 
ножовете и с огнестрелните оръжия бяха безпогрешни, а 
когато Иво в залата тръшна на земята безмълвния японец 
той му се поклони и стисна ръката му. Напусна тихо 
помещението и повече не го видяха, като отдадоха това на 
факта, че вече са готови.  
 - Но не се притеснявайте – продължи домакинът – 
отвреме-невреме пак ще се виждаме! След всяка задача,  
оттук ще научавате подробностите за следващата и отново 
ще опитвате от моите манджи. Хайде сега лягайте, че утре 
е важен ден за вас! 
   През тази нощ и тримата не мигнаха. Почти бяха сигурни, 
че са приети в този тайнствен клуб и докато съмна си 
правеха планове за бъдещето. Слънцето изгря, те закусиха 
и зачакаха главния шеф. 
   По едно време се случи нещо необичайно. Отвън се чу 
шумът на няколко двигателя и пред вратите спря цяла 
колона от автомобили. Бай Петко го поведе към прозорците 
и що да видят, от средната кола слезе премиерът на 
република България, след него пъргаво се измъкна  
секретарят на МВР и двамата тръгнаха към входа на 
сградата. Такава чест никой от тях не бе очаквал и те 
останаха прави, докато важните гости влязат, само 
Командо подметна: 
 - Да вярвам ли на очите си, това е или министър-
председателя или съвършено негово копие? 
 - Залагам на първото.   



   Секретарят спря пред тях и театрално ги посочи. 
 - Ето ги, г-н премиер, за тези хора ви говорех, те 
надминаха и най-смелите ми очаквания. 
 - Здравейте, господа, много съм слушал за вас! Как е, 
готови ли сте да подгоним лошите? 
   Робинзон като най-възрастен отговори: 
 - Можете напълно да разчитате на нас, г-н премиер, с тези 
умения, които придобихме, надали някой може да ни се 
опре. Спечелихте си доживотен абонамент за услугите ни. 
Освен това ние не сме обвързани със законови или 
морални ограничения. 
 - Така ви искам, нека малко да намалим числеността на 
бандитите! Доберете ли се до някой, вадете го от 
обръщение! Светът се е променил и то съвсем не към по-
добро. Новков, този път добре си се справил! Така и така 
съм тук, нека заедно да отидем в залата на срама и там да 
поговорим! 
 - Защо я наричате така? 
 - Там сме окачили снимките на всички, които си правят 
каквото поискат, а все избягват правосъдието. Организират 
банди, отвличат невинни хора за откуп и дори убиват, а са 
на свобода, никой магистрат не смее с пръст да ги пипне. Е, 
отвреме-навреме вашите колеги от другите групи се 
добират до някой от тях и го премахват, но силите все още 
са неравностойни, ония са много на брой, добре въоръжени 
и твърде могъщи. Затова създадохме тази организация, 
нещо средно между хирург и скалпел. Засега нямаме 
провали, малкото пропуски наричаме отсрочени успехи. 
Отначало опитваме със законови средства, но убедим ли 
се, че мисията е невъзможна, се налага и да режем. 
 - Добре казано, вие сте хирурзите, ние скалпелът. Това е 
една страна на демокрацията, за която не сме и 
подозирали.  
 - Така и трябва, показност не ни е нужна.  
   Спряха се пред една врата и бай Петко извади от джоба 
си връзка ключове, отдели един от тях и го подаде на 
премиера. 



 - Лошото е, че позволихме и на някои от тях да се покрият 
в чужбина, – продължи министър-председателят – а да ги 
върнем от там е сложно. Повечето сме ги локализирали и 
знаем къде са, но въпреки това, тамошните власти много-
много не ни съдействат.  
   Той отключи солидната брава и всички влязоха в така 
наречената „стая на срама”, бай Петко се пресегна и светна 
лампите. Светлината заля помещението и тримата 
приятели неволно ахнаха, толкова необичайна бе 
картината, разкрила се пред очите им. Стаята не бе голяма, 
може би 4 на 4 метра и бе напълно гола, но целите й стени 
бяха покрити с фотоси, а пред тях открай-докрай се 
виждаха подредени ниски шкафове. Всяка стена бе с 
различен цвят, което явно значеше нещо, но те още не го 
схващаха. 
   Секретарят и премиерът се насочиха първо към стената, 
която имаше черен фон и се спряха пред нея. 
 - Като гледате тези снимки нещо прави ли ви впечатление? 
   Иво и Командо заразглеждаха лявата страна, Робинзон 
отдели време на дясната. След няколко секунди всички те 
стигнаха до един извод. 
 - Доколкото виждаме, това са фотографии на мъртъвци, но 
все известни личности, всеки има своята история. 
 - Точно така, това са хора, до които сме успели да се 
доберем. Както виждате, те не са малко, но в сравнение с 
портретите на другите три стени, бройката е нищожна. 
   Иво се доближи и с интерес заразглежда мъртвите вече 
физиономии. 
 - Мога ли да попитам за някои от тях или това е тайна? 
 - Някои неща са секретни, но вие сте вече в отбора и на 
повечето ви въпроси ще отговорим. 
   Бащата на Деница посочи една от снимките и попита: 
 - Спомням си този случай, този юнак не беше ли от хората 
на Цаки? 
 - Точно така, пласираше му кокаина, как му беше името, г-н 
главен секретар? 
 - Кънчо Попов, убихме го през февруари 2009 година. 
Последва го Чочо Михайлов, викаха му Слабия, само след 



два месеца издирихме и него. Като казвам ние, говоря за 
моите момчета. После на 26 февруари, но 2015 година 
опукаха и Божан Борисов и прословутата „банда на сопите” 
се разпадна, останалите от нея се разбягаха при други 
босове. В групата, която изби тези мафиоти са четирима и 
са отлично обучени, имат само една слабост. 
 - Така ли, каква? 
 - Използват много куршуми. Искат да са сигурни и почти 
винаги изпразват целия пълнител в жертвите си. 
 - Че какво лошо има в това, важното е, че вършат работа. 
 - Така е, те са от най-продуктивните. Похвалиха ми се, че 
преди време са очистили и друг голям бос - Ичо Аллаха, но 
после се е наложило да се отърват от трупа му, защото е 
нямало как да го пренесат оттам за доказателство. Поради 
тази причина него все още го водим, че е в неизвестност, 
но съм склонен да им вярвам. 
 - Стимулираш ли ги подобаващо? 
 - Повече от добре, навярно вече са милионери. 
   Иво премина към друга снимка. 
 - Това не е ли Стойчо от Перник, викаха му Гризлито? 
 - Той е, ти май добре си запознат с лицата от подземния 
свят! Той работеше с още двама, обираха банки и 
отвличаха хора. Ето я датата, убили сме го на 19 май 2013 
в колата му. Сега си спомням, че него го оправи една наша 
служителка, спокойно отишла до мерцедеса му и през 
отворения прозорец му вкарала три куршума. Било е след 
полунощ, точно пред неговото заведение и той навярно я е 
помислил за проститутка. Но и другите му двама авери са 
пълни отрепки, ако си спомняте наскоро при един скандал 
на магистралата убиха човек с камък, стори го Венко 
Параванов, с прякор Чимбера. Сега неговата снимка също 
виси тук, но е на другата стена. 
 - И всички тези престъпници вие ли сте ги умъртвили.  
 - Абсолютно, винаги караме нашите хора да носят по някое 
доказателство. Е, понякога имат и пропуски, но кой не 
греши. А има случаи и когато късметът е срещу тях, 
наскоро напълниха един с куршуми, а той пак оживя. Ей ги 



там, от другата страна, само четирима са, стреляни, но 
оцелели! 
   Всички погледнаха натам, на цялата стена, оцветена в 
сиво висяха само четири фотографии на хора, които 
познаваха от новините. Командо се загледа в тях, спря се и 
посочи единия. 
 - За този разбирам, него всички го знаем и е логично 
нашите колеги да са опитали да го убият. Другият, ромът, 
също постоянно си търси белята с тези наркотици и това, 
че сте опитали да го премахнете не ме изненадва. Но ето 
тоя винаги съм го мислил за недосегаем, нали беше 
съветник на президента. Богат, влиятелен! За всички бе 
очевидно, че комунизмът не е бил пречка за него. Трябва 
наистина да имате неограничени правомощия, за да 
поръчате убийството му, тези с белите якички обикновено 
минават между капките. 
 - Най-успелите престъпници рядко имат престъпен вид. 
Той премина границата, взе се насериозно и забрави 
откъде е тръгнал. Започна да мами дори партньорите си, а 
някои от тях бяха наши спонсори. Накрая заприлича на 
курва, при него всичко опираше до пари. Въпреки, че не 
успяха да го убият, изплатихме на момчетата цялата сума, 
защото преценихме, че сме го наказали достатъчно, той 
никога няма да се възстанови напълно и за цял живот ще 
остане инвалид.  
   Това бе болезнена ирония, показваха на един от своите, 
че не бива да забравя от къде е тръгнал. Те го бяха 
създали, сега те го приземяваха.  
 - Ей там оня отсреща е аналогичен случай, също мастит 
бизнесмен, но с него нямаше изненади, групата тогава си 
свърши работата перфектно.  
   Всички погледи се насочиха към снимката, която им 
показваше премиерът и Иво изненадан възкликна: 
 - И на него ли помогнахте вие, тогава по всички вестници 
писаха, че когато го намерили мъртъв в хотелската стая 
аутопсията е показала масивен инфаркт. 
 - Така и трябваше да бъде, за масовата общественост това 
звучи правдоподобно. Но инфаркт се предизвиква лесно, 



дори в аптечната мрежа могат да се намерят съставки, 
които дозирани правилно лъжат патолозите. Обикновено 
приемат, че починалият е страдал от Синдрома на Бругада.  
   Новков развълнувано се обади: 
 - Господин премиер, учудвате ме, че притежавате подобни 
познания. Дори аз не знаех тези подробности. 
 - Хайде сега, Драгомире, не се прави на света вода 
ненапита, не вярвам моите доклади драстично да се 
различават от твоите.  
 - И аз досега така мислех, още повече, че ги пишат моите 
момчета. И спомняте ли си какво са използвали? 
 - Да, в общи линии. Още долу в кухнята на хотела са 
добавили в омлета му хлорхининов фосфат, безобиден 
медикамент, но ако се приеме само той. После вече някъде 
по етажите са подменили минералната му вода с друга 
бутилка, предварително подготвена, тя е съдържала 
минимално количество простигмин. Не се учудвай, че знам 
подробностите, и аз тогава толкова се впечатлих, че 
задълбах в материята. Бизнесменът е хапнал, после е 
пийнал от водата и е бил дотам – съставките са ускорили 
колапса на дихателната дейност и са предизвикали 
сърдечен удар. Явно само едното лекарство не убива, то 
подготвя почвата за второто, но двете заедно са 
несъвместими. Предполагам, че после някой от твоите е 
влязъл и отново е сменил бутилките, но това са само мои 
хипотези. 
 - Ако се беше гътнал без нищо смъртта му би изглеждала 
твърде необяснима, все едно да завариш евнух на 
посещение в публичен дом. А какъв е този синдром, за 
който споменахте? 
 - Някакво генетично заболяване, което причинява внезапна 
смърт на иначе здрави мъже, обикновено докато спят.  
 - Прави впечатление, че на тази стена липсват снимки на 
жени. Бизнесдамите не ви ли създават проблеми? 
 - Те все още не са прехвърлили границата, засега 
изпълняват договорките. Но моля те, не ги наричай така, 
защото ще умра от смях, а тази стая не е подходящо място 
за веселие! Какви дами, та те са като хиени? Само като 



погледнеш тънките им присвити устнички и безжизнените 
очички разбираш, че това са едни сметачни машинки. В 
главите им са само проценти и приходи, счетоводни отчети 
и банкови извлечения, при тях чувства не търси! Хиени и то 
вълча порода! Свят на цифри и никакви други интереси. 
Няма да се изненадам, ако някоя от тях мисли Бавария за 
модел на БМВ, Пуерто Ваярта за вид плод, а Марта Винярд 
за сорт грозде. 
 - Абсолютно съм съгласен с теб, те ще впишат и топките ти 
като фирмен разход. А и женствеността им куца, освен две-
три симпатяги, за останалите ще кажеш, че са се гримирали 
на тъмно. А лошият стил не допринася за мъжко внимание. 
 - Когато разполагаш с пари, жиголо лесно ще намериш, но 
няма ли ги чувствата, все едно го правиш с вибратор. Нали 
казват, че естрогенът и тестостеронът движат света. При 
тях този баланс го няма, всичко е почти насила. Те го 
осъзнават и затова се отдават на работата си, но без 
пълноценен секс рано или късно превъртат. Може би 
затова са вечно намръщени.  
 - И ти ако си в постоянен предменструален синдром много, 
много няма да се усмихваш. 
 - Ако питаш мен те са си направо в тотална менопауза.  
   Групата премина към отсрещния край, и от там надничаха 
печално известни физиономии на бандити, все още живи. 
 - Ето заради тези наглеци поддържаме фермата, те са ни 
като трън в очите. Вярвам, че всички сте чували за тях от 
вестниците, за съжаление повечето от написаното е вярно. 
Разиграват си коня без никой да ги пипне злокобно 
продължителен период. Вижте го тоя, в целия свят срещу 
него има издадени присъди я за дрога, я за пране на пари, 
но тук в България си е на свобода. И ние го бяхме 
прибрали, но една съдийка от СГС го пусна под домашен 
арест, представяте ли си? За съжаление това започна да 
се случва смущаващо често. И него ще докопаме, това е 
сигурно, но сега се разхожда с огромна охрана, нека малко 
да свали гарда!  
 - Понякога в съдебните зали се случват ужасни неща, 
които плашат дори мен. Излиза, че заради десетина 



продажни съдии се обезсмисля работата на цели 
институции. Тук виждам още един познат образ, сега е 
защитен свидетел в едно дело. 
 - Ние им викаме доносници, плазмодии! Те са по-
ненадежни и от прогнозата за времето. За тях дори не 
искам да говоря, по-добре да си седят в тинята, която 
обитават! Мекотели първо качество! Мислят си, че като 
предават своите ще цъфнат и вържат. Кажете ми, кой 
уважаващ себе си мафиот ще преглътне предателството и 
ще ги остави да живеят, докато той търка наровете? 
Всичките рано или късно ще ги освиткат. Те го осъзнават, 
затова избират сигурността на решетките. Предпочитат 
обаче единичните килии пред всички затворници, които 
искат да им станат приятели. Между другото, тук сте, за да 
си изберете някой от снимките, той ще е първата ви задача! 
Най-отдолу, в шкафовете има пълна информация за тези 
тарикати, събирана е с години.  
 - Навярно всички са олицетворение на параноята, кой ги 
знае дали въобще излизат от къщи? Робинзон, ти какво 
мислиш? 
 - Че стига да искаме, ще ги пипнем. Те може и да носят 
часовници, но ние разполагаме с цялото време на света за 
това. 
   Секретарят го изслуша и кимна: 
 - Добре го казахте! Елате, сега да ви покажа бегълците! 
   Последната стена, боядисана в кървавочервен цвят също 
съдържаше десетки фотографии, но там се виждаха и 
непознати лица. Командо, който досега само слушаше, 
посочи една снимка, свряна между тези на братя Гелеви и 
на небезизвестния Цаки. 
 - Бихте ли ми казали кой е този, физиономията му нищо не 
ми говори! 
 - Той е сърбин, затова не го познаваш. Името му е Биники 
Маки и е поръчител на убийство. Той май е единственият 
поръчител, когото сме заковали с доказателства, но и него 
не успяхме да опазим. Избяга през 2014 година и се покри 
някъде в чужбина, навярно в родината си. Ще ви кажа един 
факт! Знаете ли, че 10 % от всички осъдени бягат навън и 



ни се изплъзват – за 2011 година са 977, за 2012 – 891, 
съвсем малко са намалели. С няколко държави нямаме 
договор за екстадиция и те спокойно заживяват там, нищо, 
че са осъдени. Всъщност на Цаки вече не му е тук мястото 
и бай Петко трябва да го свали от стената. На 21 април 
2015 година СГП прекрати разследването срещу него 
поради липса на достатъчно доказателства. Как няма да се 
бунтуват хората след като виждат, че и срещу най-големите 
злодеи делата безславно приключват. Тук идва вашата 
роля, момчета, вие сте последната ни надежда.  
 - Как така няма достатъчно доказателства, той не беше ли 
обявен като босът на голяма банда? 
 - Беше, но е кихнал на когото трябва и обвиненията са 
снети, дори и Интерпол е уведомен повече да не го търси. 
Но защо и да го издирват, ние си го знаехме, че е в Дубай, 
само дето там не можехме да го пипнем. Тези тук 
познавате ли ги? 
 - Това е Веска Мерудиева, от кръга „Орион”. Тя не избяга 
ли в ЮАР? 
 - Там е, по последни данни си гледа живота в Йоханесбург, 
в този град притежава мезонет. Навремето я осъдиха за 
обсебване и й дадоха пет години, а тя офейка. После 
мъжът й почина и сега банкерката на воля харчи парите на 
хората, които обра. Ето тези пък убиха Стоян Балтиев и ги 
осъдиха на по 18 години, но да не са луди да влязат в 
затвора, през декември 2014 година избягаха. Спомняте ли 
си случая,  тогава само за това се говореше? 
 - Ако не ме лъже паметта няколко човека пребиха това 
момче пред една дискотека в Студентския град. После до 
съда стигнаха трима от извършителите и магистратите 
прецениха, че те са виновни и ги осъдиха, но накрая двама 
от тях се покриха и досега са в неизвестност. 
 - Информацията ти е точна, но непълна. Убийството се 
случи на 5 декември 2008 година пред злополучната 
дискотека „Амнезия”, която после закрихме. Сега обаче 
следва най-интересното. Ние нашата работа си я 
свършихме, събрахме доказателствата, намерихме десетки 
свидетели и дори очевидци на мелето и прокуратурата 



внесе обвинителния акт. Да не си помислите, че някой е 
бил осъден? Въпреки признанията на извършителите, 
делото се точи шест години и нормалните хора започнаха 
да се питат какво се случва, та всичко да върви толкова 
бавно. Братът на убития, момчето се казва Борислав, 
изрече една фраза, която описва всичко и тук аз заставам 
на негова страна. В едно интервю той каза: „Ако бях Дядо 
Коледа щях да донеса ковчег на съдебната система” и 
медиите се скъсаха да го цитират. Но какво мислите се 
случи? За да успокоят общественото мнение, с триста зора 
убийците бяха осъдени и вкарани в ареста, та да изчакат 
там, докато присъдите им влязат в сила, обаче родителите 
на единия мотивирали една съдийка и тя преценила, че на 
сина им няма да е комфортно в килията и го пуснала под 
домашен арест. След това един неин колега, за да не 
остане назад освобождава и останалите. На 14 декември 
2014 година е издадена заповед за задържането им и 
когато нашите служители отиват да ги приберат, на адреса 
си е открит само единия от тримата – Александър 
Даниелев, а другите двама отдавна били духнали в 
неизвестна посока. 
 - Знаете ли къде са? 
 - Естествено, ако ви интересува ще намерите данните в 
кутиите.  
 - А на магистратите, които са ги пуснали да си ходят в 
къщи, не сте ли търсили сметка? 
 - По конституция те имат имунитет и не подлежат на 
контрол от наша страна, затова са недосегаеми и 
практически могат да решат каквото си поискат. Тази 
съдийка, Пепа Кръчмата й казваме, защото обича да си 
пийва, редовно върши подобни безобразия, но както вече 
ви казах, ние сме безсилни. Но не е само тя, на следващата 
снимка виждате убиецът от дискотека „Соло”, Илия 
Тодоров се казва. Него го осъдиха на доживотен затвор, по 
сходен начин напусна страната и се покри завинаги. Това 
леке пък го пусна печалноизвестната Чаталова и то при 
издадена вече присъда. 



 - Този Илия Тодоров не намушка ли с нож две млади 
момчета? 
 - Всъщност три, но едното оцеля. Страхливец от световна 
величина, криел се е между хората и е ръгал младежите с 
ножа си в гърбовете. Тогава отново се опитаха да покрият 
доказателствата, дори измислиха някакъв мистериозен 
извънземен, който го е извършил, защото бащата по онова 
време се изживяваше като политик, но камерите на храма 
„Света София” бяха записали всичко и съдиите като никога 
бяха единодушни.  
 - Добре де, излиза, че при всички бегълци са замесени 
съдии, които въпреки доказателствата, практически са им 
подарили свободата. Никой не е луд при издадена такава 
дълга присъда да си седи в къщи и да чака съдебните 
власти да го привикат в затвора, естествено е, че ще 
избяга. За нас е недопустимо такива хора дори да 
съществуват, та те опорочават цялата система, а вие ми 
казвате, че ги знаете, а не смеете и с пръст да ги пипнете. 
 - Така е, въпреки всичките си несъвършенства законът е 
такъв, а аз съм се клел да го спазвам. Вие обаче не сте, ако  
разбирате какво искам да кажа. 
  - Ясно, разбрахме ви! Ние по принцип нямаме проблеми с 
кръвта, повече ни притеснява мастилото. На тези снимки 
вече виждам въпросния Чимбер, оня, който уби командоса 
на магистралата с камък и после изчезна.  
 - Само като им чуеш прякорите и разбираш какъв е 
умствения им капацитет. За него приятелите на убития 
събраха и ни предадоха голяма сума пари, те ще бъдат 
награда за тези, които го намерят. По стечение на 
обстоятелствата пострадалият е бил добре обучен, изкарал 
е няколко години във френския чуждестранен легион, а го 
уби някакъв дребен бандит в пристъп на ярост. 
 - Значи понякога близки на жертвите събират пари и ви ги 
предоставят, за да накажете извършителите. 
 - Те ги даряват на МВР, а ги прибираме ние, защото 
нашето звено върши работата. Но парите за командоса са 
нищо в сравнение с тези, които получаваме в някои други 
случаи, например когато отвлекат някой богаташ. Когато го 



върнат, и то ако го върнат, той дава мило и драго да открие 
и сам да накаже похитителите, за него един-два милиона са 
нищо в сравнение с подигравките и ужаса, които е 
преживял. А като куриоз ще ви споделя, че най-голяма и 
рекордна засега сума е събрана от ужилените вложители 
на КЦБ – Кооперативната централна банка - над пет 
милиона. Този, който ги завлече, като видя какво го чака 
избяга в една съседна държава и те съвсем пощуряха. 
Само от един естраден певец и от един бивш министър, 
засегнати от далаверите му, са дарени два милиона, а от 
по-дребни вложители, още три. Ето го и въпросния 
измамник, добре го вижте, че ако решите да го подгоните, 
да не го объркате с друг. 
 - Цвятко Славов няка как да го объркаш, този мустак е 
уникален. Любовната му афера с парите приключи, защото 
се взе твърде насериозно. Но и при него постъпихме 
типично по български, хванахме Али Баба, а изпуснахме 
разбойниците. 
 - Какво искаш да кажеш? 
 - Очевадното! Нали не мислите, че той сам е замислил и 
осъществил схемата? Съучастниците му сега се притаиха и 
чакат да видят какво ще стане с него, та да знаят да бягат 
ли и те нанякъде. С тези милиарди, които свиха, могат да 
изберат и най-далечната дестинация, щом с толкова много 
държави нямаме договори за екстрадация, изборът е 
голям. А защо още никоя от другите групи не е тръгнала 
след него? 
 - Повечето избягват да пътуват в странство, предпочитат 
да работят в България. Някои от тях имат семейства и 
навярно затова гледат да са наблизо. Не че няма желаещи, 
него май половината нация иска да го очисти.  
 - Ако изключим някои правозащитни организацийки, си е 
точно така. Знам, че правят всичко за пари, но понякога им 
се чудя на безочието. Все си мисля, че ако някой гей се 
сбие с циганин тия смешници ще изпаднат в тежка дилема 
кого да оплюят, и двата типажа са от любимите им рожби.  
 - А намеси ли се и някой затворник ще са в пълна 
безизходица. И на нас са трън в очите, но сме ги оставили 



да живуркат заради европейските изисквания. Щом им 
плащат отвън и не просят от нас, нека си поддържат 
офисите и да следят за правата на убийците.  
 - Не са се опарили, затова, живеят в някакъв си техен, 
стерилен свят. Докоснат ли се до острието на реалността и 
запяват друга песен. Значи ако поступаме някой 
самозабравил се защитник на престъпници няма да 
нараним ничии чувства? 
 - В никакъв случай, но нека не се занимаваме с ниски 
топки! И без това на подобни организацийки рано или късно 
им секва финансирането и от тях остава само лошият 
спомен.  
 - Пошегувах се, определил съм оставащото ми време на 
този свят са по-висши цели. Като ще чистим утайките, поне 
да ги степенуваме по важност! Тия, които си живеят живота 
в стил „ами, ако” нека ги забравим! 
 - Споменахте, че жертвите на отвличания даряват пари, за 
да си отмъстят за преживения ужас. С техните мъчители 
имате ли някакви успехи? 
 - Не особено големи, защото всичките са по килиите. Но не 
сме ги зачеркнали, чакаме да им изтекат присъдите.  
   Премиерът отново се обади: 
 - Повярвайте ми, за тях е най-добре да си стоят в затвора! 
Новков, може би си забравил, но твоите момчета 
премахнаха единия от бандата на „Безочливите”, доколкото 
си спомням застреляха Кирчо Гардероба някъде в 
„Младост”.  
 - Вярно, този случай съвсем ми бе излетял от ума. Тогава 
поръчителят остана доволен и удвои сумата в наградния 
фонд.  
 - Поръчител звучи доста грубо, но като знам на какви 
издевателства бяха подложени тия хора не се изненадвам, 
че търсят възмездие.  
 - Точно за това поддържаме вашите групи, заради 
възмездието.  
   Командо се обърна към секретаря: 
 - Ние имаме ли право да разберем кой е въпросния човек? 



 - Бих ви казал, но той помоли да остане анонимен. Все пак 
е близо до ума кой може да е, така, че вие и сами ще се 
досетите! Но хайде за днес да приключваме, защото с 
премиера сме заети хора, а ни чакат и други задачи! Вие 
останете и добре разгледайте другите снимки, а след ден-
два чрез бай Петко се свържете с мен и ме уведомете какво 
сте избрали! 
 - Разбрано, изборът е толкова голям, че няма да се 
затрудним. Но когото и да си харесаме, смъртта ще го 
догони, безспорен факт.  
 - Харесвам уверените в себе си хора. Изберете си някой, 
намерете го и отървете света от него! Ще се убедите, че и 
възнаграждението си струва.  
 - Досега сме го правили pro bono и не сме се оплаквали. 
Простете за латинските ми изрази, исках да кажа, за 
благото на обществото. 
 - Така си е, няма ли престъпници, няма и престъпления, а 
от това всички печелят.  
   Премиерът и секретарят се ръкуваха с тях и излязоха, 
след малко шумът от мощните двигатели на кортежа 
заглъхна и нашите хора отново останаха сами.  
 - Е, ученици мои, кого ще изберем? 
 - Аз предлагам да е някой избягал в чужбина, нека засега 
не се показваме много-много из България! Но ние все още 
не сме разгледали всички снимки, нека го направим и 
тогава ще решим.  
 - Ясно е, че сме на финалната права щом вече ни се 
довериха толкова много. А и премиерът се появи, това 
някак легитимира нашата дейност. Обърнахте ли внимание, 
че и двамата бяха облечени почти еднакво, явно 
секретарят иска да му подражава във всичко! 
 - Това лош знак ли е? 
 - Не говори добре за човека, имитацията е най-искрената 
форма на ласкателство. Естествено, моля се да не съм бил 
прав и да съм сгрешил в преценката си, но този човек 
малко ме притеснява, дори очите му издават мекушавост, 
изглежда сякаш е роден да целува задници. Не че храня 
някакви надежди за почтеността и на двамата, за да 



достигне до такъв пост човек няма как да е бил светец. 
Хайде да излезем навън да побягаме и после ще 
продължим със снимките! 
   Потренираха около час, но колкото и трудни упражнения 
да правеха, дори не се задъхаха, за тези няколко месеца 
телата им се бяха закалили неимоверно. Върнаха се в 
стаята, взеха си по един душ и отново отключиха залата на 
срама. Този път се насочиха направо към последната 
стена, тази с бегълците от правосъдието и продължиха да 
изследват закачените снимки. 
 - Вижте, това е Ясен Ясенов, така нареченият Яско, я 
извади и останалите подробности за него! 
   Командо отвори шкафа и бързо откри каквото търсеше. 
 - Ето, тук пише, че и той е водач на банда и то вършеща 
най-тежките престъпления. Да видим още какво има за 
него! Опа, още някой съдия е станал богат. Въпреки всичко, 
което са знаели за него някакъв го пуска за три дни в 
домашен отпуск и той естествено офейква. Интересното е, 
че и преди е бягал, но от Интерпол са си свършили 
работата и са го пипнали в Гърция, после са ни го върнали. 
Нашите магистрати обаче не отчитат факта, че човекът е 
склонен вместо да лежи в затвора, да се крие и го пускат 
отново, според мен напълно съзнателно. И ето ти го 
резултатът, оттогава от него ни вест, ни кост, съдиите са 
неприкосновени и няма кой да им търси сметка, а жертвите 
му и техните семейства гарвани ги яли. 
 - Не пише ли сега къде е, нали секретарят каза, че 
повечето ги знаят? 
 - Предполагаемо местонахождение – остров Пукет в 
Тайланд, точно там, където преди години ги удари 
цунамито. 
 - Ей, тоя си е избрал островче, по-далече и от нашето, виж 
го ти хитрецът! Ето какво, момчета, предлагам ви още от 
първия път да не поемаме на толкова дълъг път, а и 
въобще не е сигурно, че той е още там. Нека не се 
хвърляме веднаха на такава трудна мисия, по-добре за 
начало да поемем някоя по-лека задача. Иво, я ни прочети 
какво пише за тези, които затриха Стоян Балтиев! 



   Намериха кутията с данните от убийството на студента и 
я отвориха. 
 - Няма много, но поне е описано точното им 
местонахождение, а и те са аматьори, няма да ни затруднят 
особено. 
 - Как се казват тия пичове? 
 - Двама са – Били Георгиев и Светлозар Стойнев, млади 
хора, но сторили непоправима грешка.  
 - Ами да бяха си излежали присъдата, след време тези 18 
години щяха да се стопят на 10 и да излязат по живо, по 
здраво. Третият убиец, този, който е в затвора няма да го 
закачаме, той си е получил заслуженото. На едното момче 
баща му не беше ли някакъв партиен функционер? 
 - Не съм запознат, случая го помня бегло. Но съм 
съгласен, щом искаме да стартираме с по-лека задача, 
може да изберем тези двамата или пък да накажем Илия 
Тодоров, убиецът от дискотека „Соло”.  
 - Все едно, на всичките имаме настоящите адреси. Утре 
ще уведомим бай Петко какво сме решили и той ще се 
обади на секретаря. 
 - Но искам, ако свършим работата както трябва, после да 
изберем нещо по-сложно, с по-голям обществен отзвук! 
 - Струва ми се, че най се разшумя покрай фалита на 
банката, ако нямате против нека втората ни мишена да 
бъде Цвятко Славов. 
 - На теб май ти хареса наградата, обявена от вложителите! 
 - Ако я получим ще ви подаря моя дял, знаете, че парите 
не са ми приоритет. Ако наистина ни преведат такава сума 
ще я вложим в нашия проект, сещате се за какво ви говоря.  
 - Тогава решено, втората задача ще е Славов. 
 - Ако не ни преварят. 
 - Да, ако не ни преварят. Ще отделим ли време на 
останалите фотографии или ще ги оставим за друг път? 
 - Нали си избрахме мишени, хайде да се изнасяме от тук, 
че от тия изверги ми се повдига! Това са поредните кучи 
синове, с които ще се справим, но какво от това, на тяхно 
място веднага ще се появят други. 



 - Така е, прав си, но поне ще са наясно какво ги чака. Иво, 
заключвай и да вървим към столовата, че от ароматите, 
които се носят оттам ми потече слюнката! Бай Петко пак е 
надминал себе си! 
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   Цяла нощ мислиха и накрая решиха да започнат новата 
си кариера с издирването и наказанието на убиеца от 
дискотека „Соло” – Илия Тодоров. По принцип всички 
злодеи, окачени по стените бяха с подписани присъди и те 
можеха да изберат когото си поискат, но няколко фактора 
наклониха везните точно към този индивид и те 
единодушно взеха решението си. Първо, не искаха много-
много да се мяркат из България, та да не улесняват 
издирвачите си, които навярно не стояха със скръстени 
ръце и усилено ги търсеха. Второ, те все още нямаха 
достатъчно опит и предполагаха, че тази задача ще е по-
лесна от останалите, а искаха първата им мисия да 
приключи успешно и да покажат на хората, гласували им 
доверие, на какво са способни. И трето, може би най-
важното – като гледаха на записите как убиецът тича около 
жертвите си и подло ги мушка в гърбовете, а после се качва 
в такси и офейква, те вътрешно вече го бяха обрекли, 
такива нищожества нямаха място в техния свят. През 
последните години бяха убивали хора за много по-дребни 
престъпления, този сега с тези си действия направо се 
изстреля на върха на класацията им. Решиха след закуска 
да извадят кутията с всички данни от разузнавателните 
служби, да проучат внимателно написаното и да тръгнат по 
следите на беглеца. На разсъмване успяха малко да 
поспят, но бяха нетърпеливи и още в осем часа нахлуха в 
столовата. 
 - Бай Петко, нощес взехме решение. Моля те, обади се 
днес на секретаря и го оведоми, че сме избрали Илия 
Тодоров! 
 - Дадено, момчета, предполагам, че той още преди обед 
ще изпрати фотографите. 



 - Какви са пък сега тия фотографи, за пръв път ги чуваме? 
 - Ами оня се крие в чужбина, за да го ударите ще са ви 
нужни международни паспорти и добре обмислена легенда 
за прикритие. Ще ви снимат, ще ви приготвят документите и 
след някой и друг ден може да потегляте. 
 - Ясно, тъкмо ще използваме това време  да научим всичко 
за него. 
   Бай Петко отиде да информира началството, а те хапнаха 
набързо и отново се върнаха в стаята на срама за 
последни подробности. Насядаха направо на земята и 
Робинзон нареди: 
 - Командо, чети всичко, ние ще те слушаме! Ако на някой 
нещо не му е ясно, веднага да пита, пропуски не бива да 
допускаме! 
   Боецът извади една папка от кутията и зачете: 
 - Така! По последни данни този тарикат се е покрил чак в 
Аржентина, явно тати добре го е финансирал. С тях нямаме 
договор за екстрадиция, със съседните на нея държави, 
също. Той живее в едно имение в източната част на остров 
„Огнена земя”, нещо като управител е. В Аржентина има 
няколко провинции, столицата на тази се казва Ушуая, но 
имението лесно ще го намерим, защото тук са дадени 
точни GPS-координати. Ето някои данни за самата държава 
– огромна площ, трийсетина милиона население, говорим 
език, испански. Иво, това е по твоята част, ти избра да 
усвояваш испанския! Валутата им е аржентинско песо, 
курсът е променлив и затова не е посочен. За Андите 
всички сме чували, това е основната им планинска верига и 
се простира и в околните държави, а те са Бразилия, Чили, 
Парагвай и така нататък. В общи линии е това, нас основно 
ни интересува къде е нашия беглец, а тук това е оказано 
подробно.  
   На вратата се почука и домакинът влезе.  
 - Свързах се, по обед ще пристигнат фотографите. 
Дотогава си измислете някакви имена, но това не е 
задължително, може да работите и с вашите! Обядвайте 
по-рано, с тях ще има и човек, запознат с географията на 
района и поне няколко часа ще ви запознава с подробности 



за маршрутите! С него ще съставите план за влизането, а и 
за напускането на мястото, където се крие вашата цел. Там 
как ще действате си е ваша работа, за секретаря най-важни 
са вашата безопастност и резултатите от операцията. 
 - Е, все ще измислим някакъв план, три месеца се 
подготвяхме точно за такива мисии. Благодарим ти, бай 
Петко, когато се появят фотографите ела и ни извикай! 
   Почти до обед разглеждаха и обсъждаха данните от 
папката, после хапнаха и зачакаха техническите лица. 
Изглежда, в тази конспирация участваха повече хора, 
отколкото бяха предположили в началото, но тайната все 
пак се пазеше. А може би не всички знаеха за какво става 
дума, те идваха, свършваха си работата и си тръгваха, 
мислейки, че помагат на военните или на някоя друга 
легална институция.  
   По едно време отвън се чу шум и видяха, че часовоят от 
бариерата води към постройките някакви хора, 
предположиха, че това са така наречените фотографи. 
Всички бяха с куфарчета, а един от тях дори бе понесъл 
статив и руло с бяло платно, което явно щяха да използват 
за фон. Групата шумно нахлу във фоайето и се разположи 
по фотьойлите, всички се държаха свойски и личеше, че не 
идват за пръв път. След малко бай Петко влезе при тях и ги 
покани да го последват. Заведе ги пред малка стаичка, 
подобна на килер, където вече бе монтиран кинопрожектор, 
цифров фотоапарат, статива бе приготвен, а бялото платно 
бе прикрепено отзад на стената. 
 - Влизайте един след друг и когато ви снимат, оставете при 
фотографа имената, които сте си избрали, написани на 
листче! В новите ви документи ще фигурират тези 
псевдоними и с тях ще минавате границите. После, когато 
снимките приключат, се върнете в стаята си, там ще доведа 
човекът, отговарящ за логистиката! 
   Един по един започнаха да влизат в стаичката, вътре 
фотографът им правеше по няколко пози в профил и в 
анфас, после ги караше да си слагат и няколко чифта 
очила, та да ги снима и с тях, след това ги освобождаваше. 
И Командо, и Иво оставиха за документите истинските си 



имена, само Робинзон, който държеше на анонимността си 
се наведе и замислен написа някакво име на листчето, 
оставено за него. Когато свършиха и тази работа тръгнаха 
по коридора и вкупом влязоха в стаята си. Домакинът още 
не бе довел логистика и Иво използва момента да разпита 
стария си приятел какво име си е избрал. 
 - Разказвал съм ти, че навремето живях в София, там 
преминаха младините ми в служба на Отечеството. 
Професията ми беше рискова и често когато изпълнявахме 
задълженията си, се случваше някой случаен куршум да ни 
одраска или да ни нарани по-сериозно. Веднъж гонехме 
едни магистрални бандити, които се бяха специализирали в 
обири по пътищата, с полицейски униформи спираха 
автомобилите на чужди граждани, спукваха ги от бой и 
офейкваха с превозните им средства, а после в някой скрит 
гараж ги претърсваха за скрита валута. Ние бяхме 
надушили въпросната банда и от информатор дори 
знаехме къде ще чакат през тази нощ, затова 
разположихме няколко засади на шосето и се притаихме. 
По някое време те се появиха, ние им налетяхме и започна 
гонка през полето, но не си мислете, че беше лесно, те 
бяха свили една полицейска кола, а те са с подсилени 
двигатели и е по-трудно да ги стигнеш. Както и да е, 
надупчихме им гумите и те щат, не щат се предадоха, но 
един от тях скочи в движение и хукна да бяга в гората. Аз го 
последвах и вътрешно знаех, че ще го хвана, защото си 
разбирах от занаята, а той цял живот бе седял по баровете 
и единственото, което бе вършил е било да бие беззащитни 
хора. В цялата ситуация не бях отчел само един елемент, 
че той е с полицейска униформа и този пропуск без малко 
да ми коства живота. Гледам аз един полицай да седи под 
едно дърво и понеже бе нощ, не можах навреме да го 
разпозная, че не е от нашите. Копелето ме гръмна отблизо, 
но улучи само рамото, което ми спаси живота. След това не 
повтори, та да ме довърши, а хукна отново и аз без 
проблеми го напълних с олово и той си умря някъде там, по 
чукарите. После излязох на магистралата, но обилно 
кървях, а и нашите униформи не са полицейски, те са 



черни, с по-свободна кройка и обикновено създават страх в 
хората. Почти десет минути вдигах ръка на колите, дано 
някой ме вземе и ме откара в болница, но шофьорите се 
плашеха от вида ми и натискаха педала на газта, бягаха 
като дявол от тамян. Вече започваше да ми се вие свят и 
всеки момент щях да припадна, когато един „Фиат Регата” 
отби и спря до мен. Човекът се оказа лекар-гинеколог, но  
въпреки това професионално ме превърза, качи ме в 
колата си и като наруши поне двадесет пътни правила ме 
откара за рекордно кратко време в „Пирогов”. В това време 
моите колеги цяла нощ ме търсили и накрая се прибрали в 
поделението, докато съмне. На другия ден докторът ми 
дойде на свиждане и тогава се представи, казваше се Юли 
Соколов, родом от Сливница, но практикуващ в 
тогавашната Окръжна болница в столицата. Така се 
запознахме и впоследствие станахме добри приятели, 
често се виждахме и дори понякога заедно ходехме по 
кръчмите. След случая „Белите брези”, когато за малко 
отървах затвора, аз напуснах работата си и дойдох по твоя 
край, оттогава този човек повече не съм го виждал. Но съм 
му задължен, той ми спаси живота и сега реших в негова 
чест да използвам името му.  
 - Робинзон, ти си пълен с невероятни истории, ако решиш 
да издадеш мемоарите си, те 100 % ще се превърнат в 
бестселър. Жив ли е още твоят спасител? 
 - Надявам се, той бе няколко години по-млад от мен. Но му 
дължа услуга, ако някога го срещна, ще се реванширам 
подобаващо. Ти на доста хора пооправи живота финансово, 
време е и аз да сторя нещо такова. 
 - Ако някога се почувстваме свободни хора ще го издирим, 
нали каза, че е родом от Сливница. А можем и да го 
поканим на нашето островче, от един лекар винаги има 
нужда.  
 - Може би го казваш на шега, но това е идея, трябва 
сериозно да я обмисля. И без това за там ще ни трябват 
проверени хора, а той е точен, може да му се доверим. 
Замълчи сега, че бай Петко води логистикът! 



   Интелигентен възрастен мъж влезе при тях и тихо 
притвори вратата. 
 - Добър ден, господа, изпратиха ме да съставим план за 
вашето пребиваване в Аржентина! Нека да седнем и да 
поговорим, надявам се, че ще мога да ви помогна! 
   Настаниха се около масата, той бръкна в куфарчето си и 
извади подробна карта на необятната държава. 
 - Доколкото разбирам ще имате работа на остров „Огнена 
земя”, на брега на океана. Ето как ви предлагам да стигнете 
дотам. Оттук с наша авиолиния летите до Испания и кацате 
в Мадрид, а там ще се прехвърлите на „Иберия”, това е 
техният въздушен превозвач. От Мадрид до Аржентина 
полетът е дълъг, но няма как, разстоянията са големи. 
Кацате в Буенос Айрес, още на летището обменяте повече 
пари, техните са песо и наемате кола, но само за първия 
етап от пътуването ви! С нея ще стигнете до курорта 
„Мирамар”, където ще се срещнете с наш човек, който също 
е българин, но от десетилетия живее там. Той ще ви 
предаде по още един комплект паспорти, но с друга, по-
различна снимка и с други имена, освен това е 
упълномощен да ви предостави и оръжие, ако му поискате 
такова. Легендата ви за пред аржентинските власти ще 
бъде, че сте орнитолози, тръгнали да снимат и да изучат 
навиците на кондора, който, макар и рядко, в Андите все 
още се среща. Възрастта ви е подходяща за тази заблуда, 
а ние ще ви осигурим и добро прикритие, като на 
легитимациите ви впишем и телефон за връзка в България, 
който уж ще е в дружеството за закрила на птиците. Ако 
накой любопитко от аржентинските служби се поинтересува 
от вас, наш човек ще потвърди прикритието ви и ще го 
информира, че сте в задгранична командировка. Но нека 
продължа! Оставяте наетата кола в „Мирамар” и с влак 
пътувате до Мар дел Плата, това са около 100 километра, а 
вече оттам трява да намерите начин да прекосите част от 
океана и да стигнете до Огнена земя. Координатите на 
имението, където живее и работи вашата цел ги имате и по 
крайбрежието лесно ще стигнете дотам. Когато си 
свършите работата се връщате обратно с ферибота, но си 



осигурете и скрийте някъде и гумена лодка, най-добре 
„Зодиак” с извънбордов двигател. Заредете и резервно 
гориво, те горят около 50 литра на час и при някое по-силно 
вълнение ще са ви необходими поне сто литра, за да се 
върнете на сушата. Оттам отново хващате влака до 
„Мирамар”, прибирате колата си и по най-бързия начин 
карате до летището на Буенос Айрес. Във втория комплект 
паспорти ще намерите и самолетни билети, от вас, за да не 
се различавате от снимките, се иска само да си сложите по 
един чифт очила и да се качите на самолета. Въпреки 
големината си Аржентина не е модерна страна и няма 
добри комуникации, ако сте бързи ще успеете да се 
измъкнете безпроблемно. Някакви въпроси? 
 - Откъде ще вземем парите за самата операция? 
 - На аерогара „София” ще ви чака наш човек с достатъчно 
долари, за да обиколите и света. Когато уточним кога ще 
тръгнете той ще бъде на ВИП-изхода и ще ви преведе 
оттам, митничарите дори няма да ви проверяват, само ще 
ви бият печатите. Бихме ви дали оръжие и от тук, но много 
рискуваме, и испанците и бразилците имат рентгени по 
летищата си.  
 - Не ни трябва оръжие, ние все още не знаем каква ще е 
ситуацията на място. Когато разузнаем терена ще решим 
как ще го направим, това си е наша работа.  
 - Има и още нещо! Секретарят иска непременно да 
донесете доказателство какво сте свършили, и без това 
заради прикритието си ще носите фотоапарати. 
Обикновено при първа задача е така, а и заради бонусите, 
които ви чакат, трябва да сме сигурни, че работата е 
свършена. Освен това искам да ви уведомя, че ако по 
някакъв начин се провалите и ви заловят, България 
официално ще отрече, че ви е изпратила на тази мисия. 
Това си е убийство, освен това е на територията на 
суверенна държава и ние няма как да признаем нашето 
участие. След това, естествено, когато ситуацията се 
успокои ще опитаме с дипломатически похвати да ви 
измъкнем и е почти сигурно, че ще успеем. 



 - Добре, това няма да е проблем! Иво, Командо, вие искате 
ли да питате нещо? 
 - Не, сповед мен организацията е добра и ще се справим. 
Благодарим ви, г-н лектор! 
   Човекът стана да си ходи.  
 - Оставям ви картата, проучете я внимателно! На ваше 
място бих избрал и алтернативни маршрути, на непознато 
място много неща могат да се объркат. 
 - Така и ще направим, ще се подсигурим двойно, че и 
тройно, не се притеснявайте! 
 - Ето ви моя номер, когато решите да пътувате се обадете, 
за да подготвя билетите и командировъчните ви! 
 - Окей, скоро ще ви потърсим. 
   Сбогуваха се и прифесионалистът си замина, а те 
отидоха да вечерят. Тази вечер бай Петко бе надминал 
себе си, масата им бе отрупана с ордьоври, мезета, ядки и 
какво ли не още. Когато заеха местата си той дойде със 
запотена бутилка ракия и заедно с четири чаши я остави 
пред тях. 
 - Ще ме приемете ли на масата си? 
 - Заповядай, няма нужда да търсиш разрешението ни. 
Какъв е поводът, че си решил да почерпиш? 
 - Скоро ще се разделяме и тук отново ще опустее, затова 
докато все още имам компания ви каня да се чукнем. 
 - Иво не го търси, той е на безалкохолно, ние обаче ще се 
възползваме! Хайде, наздраве! 
   Чашите звъннаха и те отпиха.  
 - Добра е, домашна ли е? 
 - Мое производство, гроздова. Момчета, оттук-оттам чувам, 
че сте най-доброто попълнение досега, но не се отпускайте, 
внимавайте, каквото и да вършите! 
 - Така ли, останалите не са ли като нас? 
 - Всички са добри, но вие видимо ги превъзхождате и 
секретарят е във възторг от вас. Никога досега не се е 
случвало да дойдат толкова подготвени кадри, всички 
останали преминаваха обучението открай-докрай. Вас още 
на втория ден ви освободиха от часовете по ръкопашен 
бой, а по-късно Иво е победил сенсей Токугава, което 



никога досега не се бе случвало. Със снайпера и тримата 
сте отличници, а ти, наборе, без малко да биеш рекорда по 
забавено отваряне на парашута, дръпнал си въженцето 
само на 100 метра от земята, още малко закъснение и 
можеше да се размажеш.  
 - Нашата работа е да сме добри, за да побеждаваме, 
когато се налага. Един руски генерал беше казал – „Повече 
пот в обучението, по-малко кръв в боя” и е бил напълно 
прав, без упорити тренировки шансовете не са на твоя 
страна.  
 - Чувал съм я тази мисъл и покрай работата си тук 
отчитам, че е правилна. Тези дни ще ви приготвят и 
паспортите, а после отлитате от гнездото, много ще ми 
липсвате. 
 - Бай Петко, не го преживявай толкова, нали сам каза, че 
отвреме-навреме ще се виждаме. Ако при първата ни 
задача всичко мине както трябва, нищо чудно след около 
месец пак да ни видиш муцуните. Какво искаш да ти 
донесем от Аржентина? 
 - Подаръци не искам, донесете ми ушите на оня убиец – 
Илия Тодоров, това ще ми е напълно достатъчно. Знаете 
ли, че едно от убитите момчета ми бе далечен роднина и 
въпреки, че не бе мирна глава, посвоему си търсеше пътя в 
живота, предстоеше му и сватба. 
 - За вратарчето по хокей ли говориш? 
 - Не, за другия намушкан – Васил Алексеев. Тогава бе едва 
на 24 години, в разцвета на младостта си и никой от нас в 
семейството не е и предполагал, че жизненият му път ще 
свърши така трагично. 
 - Тогава приеми нашите съболезнования, на никого не 
пожелаваме подобна участ! 
 - Благодаря ви, но с приказки няма да го съживим. 
Намерете и убийте копелето, което го наръга, това ми 
стига! Знаете ли откога чакам някоя група да избере тази 
задача, а сега стана така, че той се падна на най-добрите, 
явно Бог е чул молитвите ми.  
 - В такъв случай не се притеснявай, заради теб специално 
ще се постараем. Само че това за ушите му е неизпълнимо, 



няма как да ги прекараме през толкова граници без 
митничарите да ги открият. 
 - Щом не може, не може, и думата ви ще ми е достатъчна. 
 - Няма да е само думата ни, ще опитаме да снимаме трупа, 
та да го окачиш после на стената. Но бъди спокоен, всичко, 
което зависи от нас ще бъде направено! 
   Четиримата пийваха и замезваха почти цяла нощ, 
обучението им бе приключило успешно и имаха повод да се 
почерпят. Почти на зазоряване се прибраха да поспят, вече 
не гонеха режим и само изработката на документите им все 
още ги задържаше тук. Не че цивилизацията им липсваше, 
по принцип те не обичаха шумните и многолюдни места и 
месеците, прекарани във фермата им бяха добре дошли, 
но вече бяха избрали задачата си и скоро трябваше да 
напуснат това тихо местенце. След 48 часа Робинзон 
позвъни на номера, оставен им от логистикът, поговориха 
малко и той доволен затвори. 
 - Готово, утре в 14 часа е полетът ни, но още час преди 
това ни искат на ВИП-а. Какъв е този ВИП, по дяволите? 
    Иво, който като бивш спортист доста бе полетял със 
самолети спокойно му обясни: 
 - Произнася се като „вери импортант персънс” или в 
превод на български означава – много важни личности, 
това и Командо можеше да ти го преведе. Такъв вход и 
изход има на повечето летища по света, през тях минават 
хората, неподлежащи на митническа проверка. Това 
обикновено са естрадни звезди, спортни величия и други 
подобни, нали не си представяте как карат например 
президента на Щатите да показва съдържанието на чантите 
си! Ние, понеже имаме секретна мисия също ще преминем 
през този вход, така ще избегнем нежелани проверки на 
багажа, а и камерите, разположени в останалите зали няма 
да ни запишат.  
 - Разбрах те, добре са го измислили. Хайде тогава малко 
да се пораздвижим, а после да помислим какъв багаж ще 
ни е нужен за там! 
 - Оня ден лекторът спомена, че на аерогарата заедно с 
новите ни паспорти ще ни предоставят и пари за задачата. 



Най-добре ще е да пътуваме с малко багаж, а там, в 
Аржентина вече да купим всичко необходимо. 
 - Тогава така ще направим, но все пак нека да съставим 
някакъв списък на нещата, които ще са ни нужни там! 
 - Ами после сядайте с Командо и пишете, нека сега да 
потренираме! 
   Така премина и този последен ден във фермата, по-късно 
вечеряха и легнаха да спят. И тримата бяха в страхотна 
форма, знаеха, че могат да се справят и с далеч по-сложна 
задача и се чувстваха спокойни. Прикритието, което им 
бяха измислили в нечий кабинет щеше да издържи, хора, 
изследващи птиците пътуваха по целия свят и сега трима 
учени на средна възраст не биха предизвикали подозрение. 
А и защо ли, Аржентина не бе във война с никого, на 
територията й рядко ставаха терористични актове и 
службите й за сигурност щяха да са относително спокойни и 
дори леко нехайни. По-сложно щеше да бъде измъкването 
им от страната след убийството, защото там много неща 
можеха да се объркат, но нали затова бяха преминали 
цялото това обучение, за да се справят с подобни 
предизвикателства. Да, място за притеснение засега 
нямаше, а ако там попаднеха в сложна ситуация щяха да 
решават на момента как да подходят. 
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   В 12 часа на другия ден вече познатият им автомобил, с 
който преди три месеца бяха пристигнали спря до 
бариерата и сигнализира на домакина. Бай Петко изтича 
при тях, прегърна ги един след друг и възбудено заговори: 
 - Моментът настъпи, време е! Вземете си чантите, аз ще ви 
изпратя до изхода! 
   Всички се отправиха към чакащата ги кола, когато я 
наближиха установиха, че дори шофьорчето е същото. То 
излезе да ги посрещне и отвори багажника. 
 - Здраве желаем, господа, радвам се отново да ви видя! 
Как си, бай Петко? 



 - Всичко е наред, моето момче, жив и здрав съм. Откарай 
тези приятели до аерогарата, но побързай, около 13 часа 
трябва да са там! 
 - Няма проблеми, това бебче е като ракета. Нека да 
натоварим багажа и потегляме! 
 - Е, бай Петко, дойде моментът е да се разделим, но да се 
надяваме, че ще е само временно. Пази се и отвреме 
навреме казвай по една молитва, та и Оня отгоре да е 
благосклонен към нас! 
 - Всяка вечер ще ви поменавам пред иконата в моите 
покои, и сам го бях решил. По-важното е вие сами да се 
пазите. 
 - Като внимаваме и обмисляме добре нещата ще сме 
винаги на една крачка пред другите. Благодарим ти за 
всичко и си остани със здраве! 
   Те се натовариха в колата и махайки му за сбогом се 
скриха зад първия завой. Шофьорът им не се бе шегувал, 
мощната машина скоро набра скорост и когато наближиха 
столицата вече почти летеше. На няколко пъти минаха край 
контролни постове, но полицаите по нещо разпознаваха, че 
автомобилът е правителствен и само им козируваха. Малко 
преди един часа спирачките изсвириха пред входа на 
аерогарата и малката им група се изсипа навън, отвориха 
багажника и започнаха да вадят чантите. Водачът на 
колата също слезе. 
 - Пожелавам ви приятен полет, където и да сте тръгнали! 
Също така ви нося специални поздрави от вашия приятел и 
мой колега Николай Гемижев от Велико Търново! 
 - Благодарим ти, желаем всичко хубаво и на теб! Как е той? 
 - Доколкото чувам расте в службата. ВИП-ът е натам, пред 
него ще ви чакат. 
 - Окей! 
   Те се насочиха към оказаното място и скоро откриха 
закътания вход, той бе на метри от централните врати на 
аерогарата. Още щом ги видя към тях се насочи 
посрещачът им, млад човек, носещ черно дипломатическо 
куфарче. 
 - Добър ден, с вас ли е Юли Соколов? 



 - Ето го, той е старши орнитологът. 
 - Това куфарче е за вас, г-н Соколов, в него ще намерите 
паспорти, билети и документи, потвърждаващи прикритието 
ви. Има и три ръчни чантички, пълни са с долари и евро, а 
за първо време сме ви осигурили и малко аржентински 
песо, докато успеете да обмените. Отделно сме опаковали 
два професионални цифрови фотоапарата, нали трябва с 
нещо да снимате птиците – той им намигна. – Тези апарати 
имат и друга функция, при определена комбинация, 
осъществена с бутоните на таймера, мигновено ще се 
свързвате с нас, където и да се намирате. Комбинацията е 
лесна, тя се състои от номерата на вашите задгранични 
паспорти, независимо коя ще използвате. Най-добре ги 
запомнете наизуст, защото с паспортите ви всичко меже да 
се случи, но фотоапаратите пазете като очите си! Ето ви и 
три сателитни телефона последно поколение, те са 
предплатени и разполагате с неограничени минути за 
разговори! Всъщност вършат и куп други неща. Наричаме 
ги сатфони! От мен е това, искате ли нещо да питате? 
 - Щом имаме пари, връзка с вас и документи, друго не ни 
трябва. Вътре някой ще ни изпрати ли? 
 - Да, всичко е уредено. Един митничар ще ви подпечата на 
място паспортите и ще ви заведе до изхода към самолета, 
оттам ще ви поемат стюардесите. Първо ще кацнете в 
Мадрид, на летището имате един час престой и после 
излитате за Буенос Айрес, а там ще следвате 
инструкциите, защото на мен подробности не ми 
съобщават, явно още не съм дорасъл. 
 - Какви подробности, отиваме в Андите за да снимаме 
кондорите, това е! Е, благодарим за съдействието, ние ще 
влизаме, че работа ни чака! 
 - Всичко хубаво и успех! 
   Тримата, вече с легални прикрития, пристъпиха във входа 
за избраници и вътре всичко се случи така, както бе 
обяснил изпращачът им. Подпечатаха им паспортите, 
качиха ги в „Боинга” и ги настаниха по седалките, а малко 
след 14 часа излетяха по разписание. Полетът придължи 
малко повече от час, успешно се приземиха в Мадрид и там 



след кратък престой в транзитната зала ги придружиха до 
друг самолет, този път „Еърбъс” на „Иберия”. Отново 
изживяха екстремното излитане и едва когато набраха 
височина останалите пасажери се успокоиха и се 
отпуснаха, стюардесите забутаха количките с напитки и 
закуски, а нашите хора доближиха глави и започнаха да се 
съвещават. Всичко вървеше по план, след няколко часа 
щяха да се приземят в Аржентина, а там вече щяха да 
разчитат само на наученото от лектора и на себе си. 
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   Летището в Буенос Айрес се оказа огромно, навярно бе 
по-голямо дори от франкфуртското, но занемарено. Тъй 
като бяха само с ръчен багаж, тримата преминаха 
митницата сравнително бързо, насочиха се към гишето за 
коли под наем и се наредиха на дългата опашка. След 
около час дойде и техния ред и те наеха малък микробус, 
който отговаряше на целите им, защото при нужда можеха 
и да нощуват в него. Разгънаха подробната карта, която 
носеха и мислено се запознаха с маршрута до Мирамар, а 
после вкараха координатите на курорта в GPS-системата 
на автомобила. И Командо и Иво имаха валидни 
шофьорски книжки и можеха да се редуват на волана, но 
засега това не се налагаше, разстоянието не беше толкова 
голямо и се разбраха дотам да кара Командо.  
 - Шефе, обади се на нашия посрещач и му определи 
някъде среща за довечера, надявам се, че дотогава ще 
пристигнем! Впрочем как трябва да се обръщаме към теб, 
нали вече си имаш име? 
 - Най-добре е както съм по паспорт, казвайте ми Юли 
Соколов! Така е по-безопасно за всички, стига с тоя 
Робинзон! 
   Той извади телефона си и набра номера на свръзката, 
който им бяха съобщили още в България. След няколко 
секунди, необходими на сигнала да се качи до спътника, да 
се върне и да задейства с импулсите си апарата на човека 



в Мирамар, отсреща прозвуча свободен сигнал и някой 
вдигна слушалката, но заговори на испански.  
 - Здравейте, господине – започна Робинзон – обаждат ви 
се вашите нови приятели от България, навярно сте 
информирани за нас. 
 - О, здравейте – човекът премина на леко завален 
български – радвам се да ви чуя! Значи вече пристигнахте? 
 - В Аржентина сме, сега пътуваме към вас и се надяваме 
довечера да се срещнем! Като гледам картата съдя, че до 
вас има около 400 километра, ако колата издържи, след 
няколко часа бързо каране ще стигнем. 
 - Пътищата са хубави, не са като в родината. Следвайте 
маршрута по картата и няма как да се загубите! Малко 
преди Мирамар ще преминете през друго курортно градче, 
Мар дел Плата и оттам вече сте близо.  
 - Къде точно да ви търсим? 
 - На всеки час ще се завъртам пред музея “Punta 
Hermenga”, той е историческа забележителност и лесно ще 
го откриете. Ако възникне нещо непредвидено ще се чуем 
по телефона и ще определим нова среща. 
 - Разбрахме, довечера на всеки кръгъл час един от нас ще 
застава пред входа на музея и ще ви чака.  
 - Точно така, там ще се видим! 
   Робинзон изключи телефона и се обърна към спътниците 
си. 
 - Е, момчета, нещата започнаха да се подреждат. 
Всъщност срещата с този човек ще е само превантивна, 
колкото да се запознаем и да знаем, че има на кого да 
разчитаме при  нужда. От него ще вземем нашите паспорти 
за навръщане, тези , на които сме снимани с очила. За 
нашата мисия той няма да ни е необходим, а и надали 
изобщо знае защо сме тук. Но нека го запазим за резервен 
вариант, когато след няколко дни разузнаем терена около 
имението на нашия беглец от правосъдието и решим как 
ще действаме, може да се наложи да му поискаме някакво 
оръжие. Засега обаче ще си траем, не е нужно и някой друг 
да разбира каква е целта на посещението ни в Аржентина.  
 - Както кажеш, шефе, нали ти ръководиш операцията. 



   Микробусът с лекота гълташе километрите, а и улисани в 
разговори и планиране тримата приятели не усещаха как 
минава времето. Магистралата, права като конец докъдето 
ти стига погледа, бе прокарана през ниска растителност, 
така наречените пампаси и поради качествената настилка 
високата скорост дори не се усещаше. По някое време 
видяха отбивката за Мар дел Плата, но според 
инструкциите продължиха направо, картата ги 
информираше, че до Мирамар остават по-малко от сто 
километра. Отбиха на някаква модерна бензиностанция за 
кратка почивка и там шофьорите се смениха, автомобилът 
им с пълен резервоар отново потегли за последната 
отсечка от пътуването им.  
 - Шефе, от тук до остров „Огнена земя”, където е нашата 
цел, разстоянието е огромно, ако разчитаме на микробуса 
трябва да пътуваме поне две денонощия. 
 - Така е, далечко е и когато след малко се срещнем с 
нашия сънародник мисля да го попитам за някакъв 
алтернативен транспорт. Оказва се, че Аржентина е 
огромна страна и хич не е лесно да я прекосиш. 
 - Доколкото знам населението й е над тридесет милиона, 
това не е шега работа. 
 - Така е, но заради безработицата повечето й жители са се 
наврели около Буенос Айрес и реално погледнато 
останалата територия е слабо населена. А забелязвате ли 
какви благозвучни имена имат повечето реки, градове и 
местности, за моето ухо, свикнало на названия като 
Дупница, Горно Уйно или Дебелец например, тукашните 
названия са като песен. Буенос Айрес, Рио да ла Плата, а и 
Мар дел Плата, откъдето току-що минахме, за чужденеца 
звучат направо екзотично. 
 - И на мен ми харесват, но има и изключения. Знаете ли, 
например, че една от провинциите на необятната държава 
се казва Хухуй, което те кара да се усмихваш. На техния 
местен диалект това кой знае какво означава, но за 
българина навява определени мръсни асоциации. 
 - Имат и Патагония, също малко странно име за територия! 



 - Вижте, отпред се показа някакво градче, това трябва да е 
Мирамар! Намали скоростта, не ни трябват разправии с 
местните полицаи! 
   Микробусът навлезе в градчето, повъртяха се по 
страничните улици и скоро откриха музея, където трябваше 
да ги чака техният посрещач. Сградата бе голяма, 
величествена и добре осветена, а зад нея бе построен 
огромен паркинг, където спряха микробуса и зачакаха да 
наближи кръгъл час, та някой от тях според уговорката да 
отиде до входа. 
 - Иво, ти слез и се срещни с него, а когато се увериш, че 
всичко е наред, елате насам, ние няма нужда да се 
показваме. Наоколо заради музея сигурно е пълно с камери 
и не виждам смисъл физиономиите ни да стават достояние 
на всички заинтересовани. Доведи го тук, ще поговорим 
малко, ще го попитаме каквото ни интересува и после всеки 
да поема по пътя си! 
   Иво изчака още няколко минути, после слезе и с нехайни 
крачки забиколи сградата, доближавайки централния й 
вход. Наоколо заради късния час не бе много оживено и 
опитното му око не откри сигнали за опастност, малкото 
туристи спокойно се разхождаха и навярно вече обсъждаха 
кой ресторант да посетят тази вечер. Пред входа един 
добре облечен човек отвреме-навреме си поглеждаше 
часовника и се оглеждаше, това изглежда бе техния 
посрещач. Той отиде при него и на испански го заговори: 
 - Добър вечер, нося ви поздрави от София! 
   Човекът грейна от щастие и се засили към него с 
протегнати ръце. 
 - Дойдохте значи, вече мислех, че ще почакам още един 
час! Казвам се Стефан Величков, викайте ми Стефо! Как са 
нещата в моята родина? 
 - За съжаление, не много добри и май още повече се 
влошават. Добре сте направил, че сте предпочел друга 
държава, Аржентина ми се струва добро място за живеене. 
 - Прав сте, по-спокойно е, но и тук корупцията е 
ужасяваща. Не можете да си представите през какви 



лакоми чиновници минах в началото, когато започвах 
бизнеса си. Къде можем да поговорим? 
 - Автомобилът ни е отзад, по-добре ще е да влезем в него, 
тъкмо ще ви запозная с останалите. 
 - Водете ме, всяка среща със сънародник е като празник за 
душата ми! 
   Двамата бавно тръгнаха към паркинга, вече почти 
напълно опустял. Когато наближиха микробуса, вратата му 
се отвори и Иво помогна на спътника си да се качи, а после 
го представи на останалите. Купето бе достатъчно широко, 
а имаше и странична седалка и те, след като се 
поздравиха, насядаха кой където намери. 
 - Земляци, добре дошли! Инструктиран съм да ви окажа 
всякакво съдействие, така че без притеснения кажете какво 
ще ви е необходимо! 
   Робинзон се прокашля и заговори: 
 - Засега ще ни е нужна само малко информация. Казвам се 
Юли Соколов и съм водач на експедицията, целта ни е да 
снимаме кондорите в Андите, плюс една-две по-дребни 
задачи. Интересува ни как можем по най-бързия начин да 
стигнем до крайбрежието, по-точно до остров „Огнена 
земя”. 
 - До там наистина е далеч, Аржентина е огромна страна. 
Всъщност наша е само източната част от острова, със 
столица Ушуая, останалата територия е на друга държава, 
по-точно на Чили. Ще трябва да шофирате хиляди 
километри, да прекосите река Парана и сте там, но това не 
е всичко. Островът е отдалечен от сушата и ако искате да 
сте с превозното си средство, ще се наложи да го качите на 
ферибота и с него да достигнете до там.  
 - Значи казваш, че е далеч, това губене на време не ми е 
по вкуса. 
 - Има и друг начин, но ще се наложи да зарежете 
микробуса. В Мирамар има три малки летища и по-богатите 
туристи често наемат малки самолети за екскурзии, а и за 
бизнас полети. Ако нямате много багаж така ще ви е по-
удобно, колата може да оставите тук и да я приберете 



навръщане. Полетите са скъпи, но аз мога да ви помогна с 
пари, за това не се притеснявайте! 
 - Няма да се наложи, от дружеството за закрила на птиците 
ни отпуснаха добра сума. Къде са тия летища, ще ни 
насочите ли към някое? 
 - Сега ли ще пътувате, защо не изчакате до сутринта? За 
мен ще е чест да ви поканя на някое хубаво и тихо място и 
да се позабавляваме. След толкова години в чужда 
държава всяка среща със сънародник за мен е голямо 
събитие. 
 - Не разполагаме с много време, и ние гоним срокове. Но 
ви обещавам, че ако е възможно, навръщане ще ви се 
реваншираме. Мислите ли, че в този късен час ще има 
будни пилоти? 
 - Това им е бизнесът, всеки ще се радва да го наемете. 
 - В такъв случай ни покажете пътя до най близката писта и 
повече няма да ви задържаме, ще можете още преди 
полунощ да се приберете при семейството си. 
 - Нямам такова, изгубих ги отдавна. Ето, тази е посоката, 
когато излезем от паркинга поемете по дясната улица! 
   Автомобилът им се вля в движението и следвайки 
указанията на човека, след около 40 минути се озоваха 
пред малко летище с две осветени от мощни прожектори 
писти. 
 - Ето, това е най-близкото, можете да оставите колата при 
пазача.  Срещу няколко песо няма да се притеснявате, че 
докато отсъствате някой ще я задигне. 
   Робинзон се загледа в малките машини подредени пред 
хангарите и се обърна към спътника им. 
 - Стефо, дали би могъл да ни намериш три парашута тип 
„летящо крило”, знаеш ги, от ония, които се управляват? 
 - По принцип да, тук трябва да има и клуб по парашутизъм, 
а за повече пари всеки инструктор ще се лиши от няколко 
бройки. За кога ще ви трябват? 
 - Изчакай малко, искам да се консултирам със своите 
спътници! 
   Тримата слязоха от микробуса и се отдалечиха, а 
озадаченият им посрещач остана вътре да ги чака.  



 - Момчета, хрумна ми идея! Какво ще кажете вместо да 
ползваме ферибота и после с часове да се придвижваме до 
мястото, да скочим от някой самолет някъде встрани от 
имението и набързо да си свършим работата. Имаме 
точните координати и ако накараме пилота да прелети 
отгоре ще сме там за нула време.  
 - Идеята наистина е добра, но има няколко съществени 
минуса. Първо, ние не можем да свършим всичко 
наведнъж, ще се наложи да се промъкнем до там поне два 
пъти. Единия път ще разузнаем къде точно живее този 
Илия, ще разберем взема ли някакви предпазни мерки и 
най-важното – ще решим как да го направим. После се 
налага отново да се върнем на материка, да се сдобием с 
необходимите оръжия, да съставим подробен план и да се 
върнем за последно. С парашутите е добре, но ако бяхме 
вече подготвени, а и пилотът трябва да е много наш човек. 
Представи си какво ще си помисли, когато трима непознати 
чужденци, натоварени с екипировка скочат от самолета му 
и то нощем. Първата му работа ще е да изприпка в 
полицията и да разкаже какво се е случило, а тъй като ще 
им покаже и точното място на скока, те неминуемо ще 
организират някоя хайка. После пък, когато изпълним 
задачата си властите вече ще имат нашето описание и ще 
затворят аерогарите и гарите, ще стегнат контрола и по 
границите. Виждаш, че така рискуваме прекалено много, 
по-добре да я караме бавно, спокойно и без свидетели! 
 - Прав си, но нека все пак сега да наемем самолет и да 
огледаме! 
 - Ще го направим, нали се представяме за закъснели 
учени, само че ще излетим на разсъмване. Дотам е далеч, 
поне три часа полет и още толкова, ако решим да се 
върнем обратно, така, че трябва да е светло, за да 
огледаме добре, а не е лошо и да направим няколко снимки 
от въздуха. Най-добре ще е след огледа пилотът да 
напусне острова и да кацне, за да слезем, но в някое по-
голямо населено място, че да се слеем с тълпата. После 
ще са ни нужни поне два-три дни докато осигурим оръжието 



и с наши средства и вече подготвени  да се върнем и да 
видим сметката на оня. 
 - Окей, така ще го направим. Сега се връщаме при 
земляка, но ще го помолим да уреди полета за сутринта, 
после е свободен. 
 - Точно така, тъкмо наземния екип ще има време да 
приготви самолета. 
   Робинзон ги поведе към микробуса и там обясниха на 
Стефан какво са решили, а после всички тръгнаха към един 
хангар, пред който се суетяха няколко техника с работни 
гащеризони. И Иво бе понаучил испански, но оставиха да 
говори техния посрещач, а те отидоха да разгледат 
близките самолети. След окло половин час Стефан дойде 
при тях и им подаде връзка документи. 
 -Готово, оформих всичко на мое име, това са 
разрешителните. Позволих си и да платя, българските 
власти регулярно ми превеждат пари, така че не сте ме 
ощетили. Ще излетите в четири часа сутринта, когато 
стигнете до Огнена земя ще бъде вече светло и ще можете 
добре да огледате. Придържах се към версията ви, че сте 
учени орнитолози и отивате натам заради изчезващите 
птици. Пилотът също е уведомен какви са задълженията 
му, след обиколката той ще кацне в близкия град, казва се 
Пуерто Уилямс и ще ви остави, а после ще се върне тук. 
 - Благодарим ти, Стефо, много ни помогна! Ние мислим до 
седмица да се върнем и да си приберем микробуса, тогава 
може и да се почерпим. Но ако при нас нещо се обърка и се 
наложи да поостанем там, ще ти се обадим ти да го 
прибереш и да го върнеш на автомобилната компания. Ние 
го наехме от аерогарата, но прадполагам, че те имат офиси 
и в по-големите градове. 
 - За това не се притеснявайте, вършете си работата, но 
все пак предпочитам отново да се видим. Знам едно 
ресторантче на пристанището с такива морски дарове, че 
ще си оближете пръстите.  
 - Дали сме ти дума, ако има такава възможност, ще го 
направим. Сега се прибирай, а ние ще подремнем в 
микробуса, че в четири часа трябва да сме във въздуха! 



 - Желая ви лек полет, приятели и да ви върви във всичко! 
 - Благодарим ти, остани си със здраве! 
   Новият им познат си повика такси, изчакаха го да 
отпътува и се запътиха към превозното си средство да 
поспят. Носеха малко багаж, а не бяха разопаковали и 
саковете си, на сутринта нямаше да губят време с него. 
Най-важните вещи – чантите с парите и паспортите им бяха 
прикрепени по телата им, телефоните и фотоапаратите, 
също. Нагласиха алармите, опънаха се по седалките и 
заспаха. 
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   Въпреки непрестаннич шум от самолетните двигатели, 
който цяла нощ се носеше отвън, те се събудиха свежи и 
отпочинали. Отдавна, още преди година Робинзон ги бе 
научил как пълноценно да почиват при всякакви условия, от 
него бяха усвоили няколко метода на автогенен тренинг, 
при които изпадаха в състояние подобно на транс и 
въпреки, че част от сетивата им бяха будни през цялото 
време, мозъкът и мускулите им успяваха напълно да се 
възстановят. В 3.30 алармите запищяха и те разсънени се 
надигнаха, грабнаха саковете, заключиха колата и оставиха 
ключа на определеното място, та при нужда Стефан да я 
върне на фирмата за коли под наем. Разделиха си един 
голям шоколад и групово използваха тоалетното 
помещение на хангара, където се поизмиха и приведоха в 
ред. Засега нещата вървяха добре, днес предстоеше да 
огледат имението, където се криеше тяхната мишена, да се 
установят някъде на спокойствие и да вземат решение как 
ще се справят с него. После, ако всичко минеше както 
трябва щяха да напуснат Аржентина, но как щеше да стане 
това щяха да покажат обстоятелствата. „Карайте по ред – 
винаги ги бе учил Робинзон – започнеш ли да гледаш много 
напред, пропускаш дребните детайли, а това в повечето 
случаи води до груби грешки! А в професията, която сме 
избрали, това е недопустимо, обикновено пораженията са 
необратими.”  



   Малко преди четири се натовариха в самолета, средно 
голяма „Чесна” с два витлови двигателя, пилотът затвори и 
заключи вратата им и се качи отпред. От тавана над всяка 
седалка висяха слушалки и те си ги сложиха, така въпреки 
шума щяха да се чуват, а Иво можеше да дава нареждания 
в пилотската кабина. Двигателите изреваха и самолетчето 
се понесе по пистата като се тресеше като недобре 
нивелирана руска перална машина. От скоростта 
страничните светлини се сляха в една непрекъсната линия, 
след няколко секунди ускорение бяха във въздуха. Някой 
предвидливо бе оставил пълен термос горещо кафе и 
пластмасови чашки, Командо стана и наля на всички. 
Отпиваха от ароматната течност и обмисляха последните 
подробности, скоро далеч под тях цивилизацията отстъпи 
място на девствени гори и обширни водни пространства. 
Полетът се оказа дълъг, но те не скучаеха, така улисани в 
разговори не усетиха кога пристигнаха до указаното място. 
В салона светна зелена лампичка, пилотът спазваше 
инструкциите да ги уведоми, когато наближат. Иво извади 
GPS-а и се загледа в данните, при тази скорост след 5-6 
минути щяха да са над мястото. И тримата се наведоха към 
прозорците, Робинзон извади и фотоапарата. В този 
момент, който и да ги погледнеше отстрани, наистина щеше 
да ги вземе за трима учени, подхождащи сериозно към 
задълженията си. Самолетът се спусна рязко и достигна 
сушата, прелетя над рехава горичка и пред очите им се 
показа имението, където според последните данни се 
укриваше Илия. Робинзон пусна апарата на автоматичен 
режим, сега той правеше по една снимка на всяка секунда, 
а Командо с лист и молив в ръка започна да скицирва. Иво 
само наблюдаваше, но запаметяваше различни важни 
подробности и както винаги при подобни задачи броеше 
наум. По-късно това щеше да им е от полза, като знаеха 
скоростта на „Чесната” лесно щяха да изчислят 
разстоянията. След миг постройките останаха назад, но 
пилотът отново се върна и започна да кръжи, докато Иво не 
му каза да се маха. Това беше, сега знаеха всичко за това 
място, но само наблюдението от въздуха не беше 



достатъчно, налагаше се да приближат и по земята. 
Самолетът се насочи към най-близкото градче с летище, 
навярно Пуерто Уилямс и започна плавно да се снижава, 
след двайсетина минути пред очите им изникнаха сградите 
на доста голям град. В края му бе пистата, гумите леко 
докоснаха земята, пронизително изсвириха и скоростта 
бързо започна да пада. Порулираха още малко, на бавен 
ход стигнаха до един хангар и там двигателите окончателно 
заглъхнаха. От близката работилница забързано изскочи 
дребно човече, изтича до самолета и отвори вратата. 
Изчака ги да слязат и забързано им заговори, като 
ръкомахаше с ръце и сочеше към града. 
 - По-бавно, амиго, не сме аржентинци – отговори му Иво – 
обясни по-спокойно какво искаш да ни кажеш! 
   Оня се усети, че хората са чужденци и понижи темпото. 
 - Господа, ако сте към града мога да ви откарам. Смяната 
ми почти свърши и ако малко ме изчакате ще пътуваме с 
моята кола.  
 - Става, приятелю, покажи ни къде да занесем багажа! 
   Човечето доволно ги поведе към автомобила си, голям и 
нов „Сеат”.  
 - Изчакайте ме тук, след двадесет минути потегляме! 
   Той се отдалечи, а Робинзон заговори: 
 - Знаете ли, може и да ни излезе късметът. Ако този чудак 
има къде и да ни настани, ще бъде чудесно, така ще 
избегнем регистрациите по хотелите. Иво, попитай го за 
квартира и му предложи добри пари, може и да знае нещо 
подходящо! 
 - Добре, шефе, анонимността винаги е за предпочитане. 
   Докато си говореха, шофьорът им се зададе откъм 
хангарите, чист и с нови дрехи. Отключи багажника и им 
помогне да натоварят чантите си. 
 - Как се казваш, амиго? 
 - Густаво, сеньори. По бизнес ли сте дошли в моя край? 
 - Учени сме, изучаваме птиците и по-точно вашия прочут 
кондор. Можеш ли да ни препоръчаш някой сносен хотел? 



   Стръвта бе хвърлена, новият им познат усети, че пред 
него стоят не някакви бедни туристи, а изследователи, и то 
с пари за харчене.  
 - Знам, разбира се, но защо да плащате скъпите стаи. 
Елате в къщи, на половин цена ще получите същото 
обслужване! 
 - Може, какви условия предлагаш? 
 - Сега ще ви покажа, след двайсетина километра сме там! 
   Натовариха се в сеата и по добре поддържаните пътища 
се понесоха към центъра на града. Густаво не ги бе 
излъгал, скоро пред тях се показаха първите сгради и 
колкото повече напредваха, толкова по-населено ставаше. 
Колата измина още няколко километра и навлязоха в тиха 
уличка, застроена предимно с къщи, там спряха пред добре 
поддържан двор. 
 - Ето я моята къщичка, заповядайте вътре! 
   Нарамили чантите всички влязоха в двора, а домакинът 
им без да се мае ги поведе към едно бунгало, построено до 
оградата. Точно до него малка врата водеше директно към 
улицата, така можеха да влизат и да излизат без всеки път 
да минават през двора. 
 - Вътре има две стаи с по две легла, има също баня и 
тоалетна. Ако ви харесва, настанявайте се! 
 - Идеално е, няма нужда да се тикаме по хотелите. Нека 
сега ти платим за пет дни, а ако решим да останем за по-
дълго ще те уведомим! 
   Оправиха сметката, той ги въведе вътре и им раздаде по 
един ключ. 
 - Чувствайте се като у дома си, аз живея в къщата в двора 
и ако имате нужда от нещо се обаждайте! 
 - Добре, Густаво, благодарим ти за гостоприемството! 
   Човекът ги остави на спокойствие и през затревеното 
дворче се запъти към къщата си, навярно да полегне след 
нощната смяна. Мнимите учени останаха в бунгалото, 
разопаковаха багажа си и най-сетне се отпуснаха на 
удобните фотьойли. 
 - Така, може да се каже, че пристигнахме и вече сме близо 
до острова. Начертайте една карта на този картон и нека 



всеки от вас да нанесе данните и подробностите, за които 
си спомня! После ще огледаме кадрите от фотоапарата и 
ще включим и тях, така ще получим пълна картина на 
района.  
   Разгънаха на масата едно руло бяла хартия и започнаха 
да чертаят по нея, после Иво с калкулатора на телефона си 
изчисли разстоянията. Когато разгледаха и снимките, 
единодушно стигнаха до заключението, че в общи линии са 
се справили, картата им се бе получила подробна и пълна. 
 - Ето я основната сграда на чифлика, тук са конюшните, а в 
тези постройки предполагам, че живеят работниците. За 
него знаем, че е нещо като управител, значи може да е 
настанен и в основната сграда при собствениците. Днес ще 
починем и ще се запознаем с околните улички, за да сме 
подготвени в случай на внезапна атака от властите. 
Следобед тримата ще обиколим магазините, най-вече 
спортните, защото трябва да купим удобни дрехи, обувки и 
някои други приспособления, които може да ни потрябват. 
Утре сутринта след като се наспим ще отидем до 
пристанището и с някой ферибот или туристическо корабче 
ще се доберем до острова, а там вече ще направим пълен 
оглед на цялото имение. Вечерта отново се връщаме с 
ферибота и с последните и най-пълни данни ще съставим 
план как да подходим. Предполагам, че навярно ще 
изгубим още ден-два за да си намерим подходящо за целта 
оръжие и да уточним начините за измъкване. Ако всичко 
приключи мирно и тихо, отново ще се върнем в Мирамар, 
за да се срещнем с новия ни приятел Стефо и оттам с 
нашия микробус ще се доберем до Буенос Айрес. Ще 
изкараме една нощ с него както сме му обещали, а той от 
своя страна ще ни предаде нови документи за 
самоличност, с които да пътуваме обратно. Вторият и по-
лош вариант е, ако нещо се прецака, тогава ще уведомим 
нашите хора в България какво сме свършили и с новите 
документи ще опитаме да се измъкнем от страната. Това 
няма да е трудно, границата е безкрайна и все някъде ще 
успеем да пробием, по-сложното е какво ще правим оттам-
нататък. Всички съседни държави, включително Чили и 



Парагвай, са приятелски настроени към Аржентина и ако тя 
пусне нота за издирване, те ще се включат, което значи, че 
няма да можем да използваме техните летища и гари. 
Единственият изход ще е през океана, но с малък 
плавателен съд няма да стане, при нос Хорн има постоянни 
бури, които ще ни потопят. Значи решението е голям кораб 
и начин, по който да се озовем на него.  
 - Шефе, с водач като теб няма да пропаднем, а пък и не си 
струва да мислим за тези неща предварително. Нека да 
видим какво ще се случи тези дни и тогава ще решаваме, 
но аз предполагам, че ако подходим правилно ще имаме 
достатъчно време и да се измъкнем. Хайде малко да 
полегнем, а после ще излезем на разузнаване и на покупки!  
   Така и направиха. Взеха си по един душ, отмиха 
мръсотията по телата си, натрупвана през последните два 
дни и се отпуснаха в широките легла за няколко часа 
релакс. По обед, вече напълно освежени се преоблякоха и 
излязоха на разходка по съседните улички, но целта им бе 
друга, искаха да си подсигурят безопасни маршрути за 
бягство в случай на опасност. Запаметиха подробностите и 
хванаха такси към центъра, оставаше да купят подходящи 
дрехи и обувки за утрешната си разузнавателна мисия. 
Колата ги остави на търговската улица и те влязоха в 
първия спортно-туристически магазин, който забелязаха, 
като веднага се насочиха към щанда за дрехи. Учтивата 
продавачка им препоръча дрехи от „Гортекс”, нова 
разработка, която не пропускаше вода и същевременно 
позволяваше на тялото да диша. Взеха три комплекта в 
маскировъчен цвят, манерки, бинокли, шапки с мрежи и 
препарат против комари, купиха си качествени бойни 
ножове и удобни обувки. На излизане си харесаха и три 
раници, също в камуфлажни шарки и напъхаха всичките си 
покупки в тях, накрая на касата оправиха сметката. Пред 
магазина се спряха на кратко съвещание. 
 - Забелязахте ли, че тук не предлагат огнестрелно оръжие, 
както е у нас? Слабо се надявах да има такова, та при 
нужда да проникнем в склада и да се обслужим, но явно в 
Аржентина законите са други.  



 - Когато решим какво ще ни трябва ще се разходим из 
крайните квартали, там не може да няма малки банди, 
които разполагат с такова. 
 - Няма ли да рискуваме като се движим по такива места? 
 - Откога рискът те плаши? Ние може и да изглеждаме като 
трима туристи на средна възраст, но това е в наша полза. 
Ако някои наивници опитат да ни ограбят, ще се окажат 
неподготвени за това, което ги очаква, знаеш, че не си 
поплюваме. Да не би в българските големи градове 
разходките нощем да са безопасни? Но сега трябва да 
купим и още нещо, в пампасите на острова навярно ще 
гъмжи от влечуги.  
   Робинзон ги поведе по булеварда да търсят аптека и 
когато откриха една, накара Иво да попита за 
противозмийски серум и спринцовки за еднократна 
употреба. Накрая взеха и три комплекта за оцеляване, 
които включваха различни медикаменти и превързочни 
метериали плюс упойки, игли и конци за зашиване на рани 
и няколко ампули с адреналин, мощно противошоково 
средство, което се прилагаше при всякакви по-тежки 
случаи.  
 - Е, момчета, готови сме. Хайде да влезем някъде да 
вечеряме, а там ще поръчаме да ни приготвят сандвичи за 
утре, в джунглата на острова няма да има закусвални. 
   Бяха запаметили посоката от която дойдоха и решиха да 
се приберат пеша, напоследък се бяха обездвижили, а това 
ги смущаваше. Пътьом се отбиха в едно малко ресторантче 
и вечеряха, а после поръчаха и сандвичите, като пожелаха 
да са опаковани добре.  
 - Утре на тръгване ще се заредим добре със захар и със 
сол, в екстремни ситуации те имат небивал ефект. Знаете 
ли, че навремето, когато служех в отряда за борба с 
тероризма преди дълги преходи ни караха да гълтаме по 
една чаена лъжичка сол? Инструкторите винаги си носеха в 
една кутийка и отвреме навреме си соляха езика, а те не 
бяха случайни хора.  



 - Кога ще ни разкажеш повече подробности за тогавашния 
си живот, нима и след толкова години искаш да го запазиш 
в тайна? 
 - Никога, всички сме подписали декларации да си траем, а 
аз държа на думата си. Достатъчно е да ви кажа, че бяхме 
много добри и почти всички издънки, които сме допуснали 
са се дължали на началниците ни или на лошо 
разузнаване. Командваха ни хора, които нямаха понятие от 
тази работа, а и на повечето шефове от кръв им се 
повдигаше. Бяхме сериозна сила, но после се превърнахме 
в орда и започнахме да минаваме от другата страна, някои 
станаха гардове на бандити, други завзеха пазара с 
наркотиците и приоритетите им се промениха. Държавата 
се оказа лош родител и изтърва децата си на произвола, 
затова сега толкова убийства остават неразкрити. Вие сами 
виждате колко хора погубихме и никой не ни заподозря, а 
си представете какво може един обучен и интелигентен 
убиец, трениран от най-добрите в бранша! Ето я и нашата 
улица, май пристигнахме. 
   Групичката им влезе през малката вратичка и се насочи 
към бунгалото, вътре извадиха всички покупки и ги 
разпределиха в раниците, за да не губят време на другия 
ден. Всеки си нагласи вещите, които смяташе, че ще са му 
необходими, изкъпаха се и легнаха, предстоеше им ранно 
ставане и ден с много повече рискове. 
   На сутринта рано-рано Иво се събуди, облече се и 
направи няколко упражнения за разтягане на мускулите. 
После приготви цяла кана ароматно кафе и разбуди 
другите, след малко всички насядаха около масата. 
Отпиваха от горещата течност и обмисляха следващите си 
ходове, после нарамиха раниците и тихо напуснаха 
къщичката. Изминаха в мълчание стотина метра и спряха 
едно преминаващо такси, което ги откара на пристанището. 
Оказа се, че на всеки два часа тръгва ферибот към острова 
и там акостира на пристанището Рио Гранде, корабите се 
движеха  дори нощем. Дълга опашка от коли и камиони се 
бе извила по кея, а през подвижен мост над водата се 
качваха пасажерите без превозни средства. Нямаше 



някакъв особен контрол, един служител на параходството 
само поглеждаше билетите на хората и ги пускаше да се 
качват, а това идеално устройваше нашите приятели. Иво 
купи билети за отиване и връщане и тримата се качиха, 
останали напълно незабелязани от останалите. Насядаха 
по пейките на най-горната палуба и зачакаха сирената, 
оповестяваща тръгването на огромния кораб. След малко 
витлата заработиха и целия корпус се разтресе от мощта 
на двигателите. Сирената изсвири, един моряк отвърза 
дебелите въжета от кея и ги хвърли на борда, а фериботът 
величествено започна да се отдалечава. Островът никакъв 
не се виждаше и те разбраха, че картата ги е лъгала, дотам 
навярно имаше няколко десетки морски мили. Пътуването 
се оказа приятно, въобще не се усещаше, че се движат по 
вода и ако не бяха стотиците албатроси, кръжащи в небето 
над тях, човек можеше да си помисли, че пътува по земята. 
След около час Огнена земя се показа в далечината и явно 
скоростта бе добра, защото земята бързо се 
приближаваше. Робинзон се бе покачил на мостика и 
снимаше огромните птици, професионализмът му го 
караше винаги да се вживява в ролята, която играеше. 
Останалите пътници започнаха да се насочват към 
мостчетата за слизане, а двигателите на някои от по-
нетърпеливите шофьори заработиха. Капитанът умело 
акостира и корабът замря, овързан за брега с дебелите 
въжета. Тримата орнитолози изчакаха реда си и слязоха, 
на брега седнаха на една пейка и извадиха подробна карта 
на острова, която им бе дал Стефан още в Мирамар. 
Изчислиха разстоянието до имението, налагаше се да 
изминат трийсетина километра в пресечена и непозната 
местност и решиха да наемат такси. По пътя натам имаше 
още няколко хасиенди и те накараха шофьора да спре при 
последната, не искаха да му издават точно закъде са 
тръгнали. Останалите 5-6 километра изминаха пеша, 
водеше Командо, който преди години бе участвал в 
конфликта в Камбоджа и такива терени и преходи му бяха 
познати. Когато стигнаха до крайната си цел слънцето вече 
се бе вдигнало, сега с просто око различаваха главната 



сграда, конюшните и къщите за работниците. Хората вече 
се трудеха по полето и нашите хора решиха да не се 
приближават повече, а и оттук виждаха всичко, което ги 
интересуваше. Окопаха се на един малък хълм и зачакаха, 
а Иво извади снимка на Илия Тодоров, огледа я 
внимателно и им я подаде. В базата, където се обучаваха, 
многократно бяха изучавали тази физиономия и я знаеха 
наизуст, но все пак искаха да са сигурни, а не да убият по 
погрешка някой невинен с подобна външност. Времето 
бавно отминаваше, те лежаха неподвижно и не сваляха 
биноклите от очите си. Един мъж, яздещ кон, който много 
приличаше на човека от снимката, на два пъти мина през 
полето, като явно надзираваше ратаите, но бе прекалено 
далеч, за да са сигурни. Настана сиестата и всички се 
прибраха на сянка, което даде възможност и на тях да 
починат от непрекъснатото взиране. Около 16 часа хората 
отново излязоха на работа и се трудиха до 18, след това 
уморено се насочиха към тяхната сграда. Конникът отново 
се появи, отдалеч се чуваше как ги хока и се кара за нещо, 
после се приведе над гривата на коня и го подкара към 
конюшните. Погледите и на тримата бяха вперени в него, 
защото интуитивно усещаха, че това е техния човек, но 
искаха да са напълно уверени. Той се позабави в сградата, 
явно нахрани животното и се появи от другата страна, 
напът за господарската къща. Спря пред главния вход, 
поотупа си дрехите и влезе, а след малко се появи на 
малко балконче на третия етаж. Беше се разсъблякъл и 
носеше в ръка чаша с някакво питие, но бе сложил и тъмни 
очила, което мигом ги увери, че това е тяхната цел. В 
папката с негови снимки, която разглеждаха в залата на 
срама имаше подобна негова фотография с тъмни очила, 
бе от негово изявление по Интернет към главния прокурор, 
направено няколко седмици след като избяга от дома си и 
се покри някъде, та да не влезе в затвора. И тримата 
шумно изпуснаха въздуха си, той беше, нямаше никакво 
съмнение. Ето, бяха открили своята мишена и сега тя 
стоеше и си пиеше питието само на 300-400 метра от тях, 
мислеща, че е в безопастност и, че убийствата на 



невинните момчета ще й се разминат. Робинзон фокусира 
обектива и започна да снима, направи десетина кадъра и 
се обърна към тях. 
 - С тези снимки ще удостоверим, че сме го открили, а е 
добре да го снимаме и после, след смъртта му. Хайде да се 
спуснем отзад и да ви кажа как ще подходим, но мисля, че 
тази работа няма да се окаже толкова трудна! 
   Те се свлякоха от височинката и се навряха под един 
бодлив храст, сега с тези камуфлажни дрехи бяха съвсем 
незабележими. Сближиха главите си и Робинзон им 
заговори: 
 - Ето как ще стане! Сега тръгвате обратно към Рио Гранде 
и се прибирате с ферибота, а аз ще остана на позиция. 
Облечен съм подходящо, нося и мрежа против комари, така 
че мен не ме мислете. Убедихме се, че в магазините не 
продават огнестрелно оръжие, а с въздушна пушка от това 
разстояние няма как да го свалим. От бандите може и да 
купим някое пушкало, но ще мине време, а може и да ни 
пробутат нещо некачествено или неработещо. Сега сме 
пипнали този Илия и не мисля да му подарявам още 
няколко дни да живее и да тормози работниците. А и това 
неговото живот ли е, невъзвращенец, далеч от дома и 
мразен от всички? Ще го направя с арбалет, знаете, че 
когато живеех в гората ловувах дивеч точно с такова 
оръжие и с него съм безпогрешен. А и това оръжие ми е 
слабост.  
 - Но твоят стреляше със стоманени топчета, а тук не 
вярвам да продават такива. 
 - Няма значение с какво стреля, дори за момента е по-
добре да е със стрели, че причиняват по-големи 
поражения. Вчера в спортния магазин видях, че имаше 
богат избор, но няма да те обременявам с марки, мен ме 
интересува мощта му. Поискай от продавача някой, който е 
със сила на опън най-малко 175 либри, това се равнява все 
едно да вдигнеш 80 килограма от земята когато го 
зареждаш. Ще искаш полиспастен арбалет, това ако не 
можеш да го преведеш не е проблем, тях ще ги познаеш по 



колелата в краищата на лъка, през които минава тетивата. 
Засега всичко ясно ли ти е? 
 - Полиспастен, сила на опън най-малко 175 либри.  
 - Точно така, а ако намериш 200 либри още по-добре, но те 
са по редки, защото се зареждат трудно, при тях използват 
специални въженца или макари. Цената и на двата ще е 
висока, но нищо, целта оправдава средствата! Виждам, че 
за арбалета си ме разбрал, сега да поговорим за стрелите. 
 - Че какво има да говорим, стрели като стрели. 
 - А, много се лъжеш ако мислиш, че всички са подходящи.     
Обикновено тия, по-мощните арбалети, стрелят и с по-
дълги стрели, затова ще купиш 5-6 броя карбонови с 
дължина 20 инча. Ако нещо се объркаш мери на ръка, това 
са около 50-52 сантиметра! Продават ги с върхове за 
стрелба по мишени, но те не ни вършат работа, ти искай 
ловни върхове с режещи остриета! При остриетата също 
има няколко вида, ако имаш възможност избери такива, 
които летят затворени, а при удара в целта се отварят, те 
са по-точни! Ти, Командо, за да не скучаеш му помагай при 
избора, но само толкова, защото за съжаление не знаеш 
испански. Когато купите тези неща отново ще отидете при 
щанда за дрехи и ще ми купите една маска за лов и едно 
гили! 
 - Чакай, чакай, говори на български! 
 - Маската за лов скрива лицето ти и дивечът не те вижда, 
все едно си се намазал със защитни цветове. Не си ли 
гледал ловни филми, в които ловците носят такива маски? 
 - Гледал съм, използват ги предимно ловците с лък. 
 - Това е така, защото стрелят много отблизо и трябва да са 
невидими, иначе дивечът ги усеща. При хората е същото.  
Гилито пък е специално наметало, използват го 
снайперистите, които проникват дълбоко в тила на врага.  
 - Ти навремето нали имаше нещо такова? 
 - Имах, и въпреки, че го бях правил сам, ми вършеше 
чудесна работа. Моето бе с втъкани папрати, клонки и 
листа и така се сливах с околната среда, че дори и да ме 
настъпиш в гората, пак няма да ме видиш. На мен ще 
купиш фабрично произведено гили, има богат избор и ще 



гледаш да е с по-зелени тонове, тук местността е такава. 
Днес наблюдавахме нашия човек от 300 метра, но когато 
реша да стрелям с арбалета, трябва да съм най-много на 
50! Гилито и маската за лов ще ми помогнат да се 
приближа почти до балкона и да се прицеля точно. Сега се 
сетих, че за мерника нищо не съм ти казал. Искам или 
оптически, но най-малко с четирикратно увеличение, или 
колиматорен, те са със светеща точка и от близка 
дистанция са незаменими. Когато купиш арбалета дай 
някое песо в повече на продавача, но го искай прострелян, 
кажи му да го нагласят за 50 метра! Дотук всичко ясно ли е? 
 - Да, запомних подробностите, а и Командо слуша, ако 
нещо забравя ще ме подсети.  
 - Не трябва да забравяш, защото не ми се ще да губим 
още няколко дни в чакане. Сега искам малко да сменим 
темата! За оръжието и маскировката ме разбрахте, нека 
поговорим за това как ще се оттеглим безопасно. Колкото и 
да мисля, все повече се уверявам, че с ферибота не е 
сигурно, зависими сме от прекалено много хора, а и на него 
сме като в капан. Най-добре идете с нашия хазяин на кея и 
наемете някоя лодка за два-три дни, но да бъде бърза и 
сигурна! Парите отварят много врати, като дадеш 
достатъчно ще наемеш най-доброто, но не взимай 
надуваем „Зодиак”, както ни препоръча лекторът във 
фермата. Разстоянието е голямо, обикновено има и 
вълнение и в такава ситуация една надувна лодка не е най-
доброто решение. Вярно, спецчастите по целия свят ги 
използват, но за кратки преходи или в тихи води. Потърсете 
някоя здрава, голяма и мощна ладия, а резервоарът да е 
пълен с гориво! Густаво няма да се учуди, той знае, че 
искаме да снимаме птиците и молбата ти ще му се стори 
логична, а за да омекне още повече, измисли и някаква 
загадъчна жена, която ще водите на разходка! 
 - Значи купуваме оръжието и другите дреболии, наемаме 
лодката и после какво? 
 - Ще гледате до следобеда да сте готови с всичко и като го 
натоварите в лодката подкарвате насам! С GPS-а лесно ще 
ме откриете, аз оттук няма да мърдам. Все пак всичко се 



случва и ако не ме намерите на това място се връщайте в 
квартирата, а на следващия ден елате пак! Ще привържете 
лодката някъде на брега и ще я маскирате, ще ми донесете 
нещата и като мръкне аз ще опитам да го доближа, тогава 
ще видим какво ще стане. Ако имам добра видимост ще 
стрелям, ако не, ще оставим за следващия един ден. Сега 
важното е, че вече сме го открили и рано или късно ще се 
доберем до него.  
 - Освен арбалета и стрелите ще трябва да мъкнеш и 
апарата, та да докажем, че сме го очистили.  
 - Няма нужда, вие ще снимате оттук и пак ще имаме 
доказателство. Впрочем, докато уговаряте лодката, 
намясто се огледайте и за някой по-голям съд, ако стане 
напечено може да го вземем на заем и да бягаме с него! 
 - Искаш да кажеш да го откраднем! 
 - Наречи го както искаш, важното е да отървем кожите! 
Дори и до Патагония да достигнем по вода, пак е нещо, 
оттам ще търсим друг превоз. Сега тръгвайте, а утре по 
това време ще се оглеждам за вас! 
 - Дръж си телефона включен, трябва да имаме постоянна 
връзка! 
 - Добре, но не прекалявайте с разговорите, не искам някой 
клинчещ работник случайно да чуе звъненето и да разбере 
позицията ми! После може да каже на другите и Илия да се 
усети, че дебнат него, затова ме търсете само в краен 
случай! 
 - Окей, разбрахме се! 
   Иво и Командо внимателно тръгнаха обратно към 
пристанището в Рио Гранде, още сутринта бяха закупили 
билети за отиване и връщане и сега не очакваха да имат 
проблем с местата. Докато достигнат до градчето мръкна 
съвсем, но фериботите се движеха денонощно и те знаеха, 
че ще успеят да се придвижат до Пуерто Уилямс, за да 
изпълнят поръчката на Робинзон. Ето, в далечината се 
видя кея и те се затичаха към чакащия там кораб, а 
капитана, като ги видя, даде знак на машинното да изчакат 
още няколко минути. Вече бе захладняло и ги настаниха на 
една закрита палуба, където имаше и барче с кафе и 



закуски. За да не губят време после да търсят ресторанти в 
града те си поръчаха по няколко сандвича и докато стигнат 
брега успяха да заситят глада си. От пристанището наеха 
такси, което ги откара направо в квартирата, а там първо се 
отбиха в къщата на Густаво. Командо позвъни и любезният 
им домакин се появи на вратата. 
 - Добър вечер, сеньор Густаво, искаме да ви попитаме 
нещо. За утре следобед сме планирали малка разходка в 
океана, знаете ли как можем да наемем подходяща лодка? 
 - Тази нощ отново съм на работа, но сутринта се връщам. 
Ще поспя малко и ако искате ще ви заведа на кея да 
изберете нещо подходящо.  
 - Идеално, колко добре стана, че се запознахме с вас! Ще 
бъде ли удобно около 14 часа отново да ви обезпокоим? 
 - Разбира се, ще отидем с моята кола и там ще ви оставя. 
 - Благодарим ви предварително, много сте любезен! 
   Тримата се разделиха и той отиде да се приготвя за 
смяната си, а те се запътиха към своето бунгало и удобните 
легла за няколкочасов освежителен сън.  
   Магазините отваряха около девет часа местно време и 
тази сутрин те много-много не бързаха със ставането. Чак в 
осем Командо се размърда, повъртя се в кухничката, 
почука на вратата на Иво, за да му каже, че кафето е готово 
и отиде в банята да се приготви за настъпващия ден. След 
час и двамата бяха готови, отново преговориха заръките на 
Робинзон, натъпкаха чантичките с достатъчно пари и 
излязоха. Всъщност предиобед имаха да посетят само 
спортния магазин, където се надяваха да купят всичко 
необходимо, после да се приберат и да чакат хазяина им 
да се върне от работа. Решиха да походят пеша и се 
насочиха към центъра, без да обръщат внимание на 
подсвирващите им таксита. Аржентина се оказа съвсем 
прилична държава, в магазините имаше всичко, останалите 
хора дружелюбно се усмихваха и по улиците почти не 
можеха да се видят полицаи. Техният сънародник Стефан 
Величков не бе сгрешил, когато преди години бе избрал да 
емигрира именно в тази страна, животът тук бе наистина 
много по-спокоен отколкото в България, беше все едно да 



сравнят тяхното тихо градче със София. Когато стигнаха до 
магазина се насочиха направо към щанда с ловните стоки, 
привлякоха вниманието на продавача и Иво му посочи 
арбалетите, висящи на стената, припомни си изискванията 
на техния ментор и заговори: 
 - Искаме да купим един по-мощен ловен арбалет, какъв ще 
ни препоръчате? 
   Служителят, разпознавайки ги, че са клиенти с 
възможности се впусна в многобройни обяснения и 
технически подробности, като сочеше оръжията зад себе 
си. 
 - Какво казва тоя – зашепна му Командо – не е нужно да ни 
рецитира Библията. Попитай го ще ни осигури ли всичко, 
каквото търсим? 
 - Доколкото разбрах имат само три-четири модела по 175 
либри, останалите са или с обикновен лък, или по-слаби.  
 - Това е добре, нашият приятел искаше точно такъв.  
 - Въпросът е кой от двата да му вземем, едните са 
американски, а другите тайвански. 
 - Ами звънни му и го попитай, и без това трябва да 
проверим при него всичко наред ли е! 
   Иво направи знак на продавача да го изчака и набра 
номера на съгледвача, дебнещ Илия Тодоров на острова. 
 - Ало, шефе, можеш ли да говориш? 
 - Да, около мен няма жив човек. Какво има? 
 - Първо искам да ти кажа, че всичко е наред, следобед 
Густаво ще ни води на пристана да изберем лодка. Сега 
сме в магазина и с Командо се двоумим какъв арбалет да 
ти вземем – тайвански „Ман Кунг” или американски „Тен 
Пойнт”. 
 - И двете марки са световно известни, но предполагам, че 
американският ще е поне три-четири пъти по-скъп. Тъй като 
вършат еднаква работа купи „Ман Кунг”, стига силата му на 
опън да е над 150 либри! 
 - Водят го „МК-400” и е 175 либри, това достатъчно ли е? 
 - Напълно, убиец е, а другите неща има ли ги? 
 - Предполагам, виждам стрели с всякаква дължина и с 
различни върхове.  



 - Купи ми карбонови, но ако няма и алуминиевите ще 
свършат работа! Не забравяй и маската, а освен това 
поискай и едно флаконче смазка за тетивата, тя няма да е 
от стоманено въже като моята и трябва отвреме-навреме 
да се смазва! 
 - Всичко ще вземем, не се притеснявай! На щанда за дрехи 
видях и снайперистки наметала, накрая и там ще се 
отбием. Как изкара нощта? 
 - Ако изключим мравките, змиите, комарите и буболечките 
всичко мина спокойно, нашия човек седя на балкона до 
полунощ и изкърка почти цяла бутилка алкохол. После се 
прибра, а тази сутрим рано-рано зъл и вкиснат подкара 
работниците, все едно гледах „Робинята Изаура”. Ако и 
тази вечер излезе на балкона може и да му е за последно, 
но засега не искам да говоря предварително. Не забравяй 
да помолиш продавача служителите да ти прострелят 
мерника, нека го нагласят за 50 метра точна стрелба! 
 - Ясно, разбрах! Ако няма друго ще затварям, би трябвало 
следобед по някое време да се видим. 
 - Поздрави на Командо и довиждане! 
   Телефонът замлъкна и Иво отново се обърна към човека 
зад щанда с новата информация. За около час бяха готови 
с всички покупки, оставиха и добър бакшиш на доволния 
продавач, а той ги покани в стрелбището да присъстват на 
прострелването. Те и двамата многократно бяха стрепяли 
със самоделния арбалет на Командо, дори преди две 
години с него убиха едно подкупно ченге в Търново, но за 
това, на което станаха свидетели се оказаха неподготвени. 
Това бе едно наистина върховно оръжие, стрелата летеше 
с над 100 метра в секунда и се забиваше толкова дълбоко, 
че после не можеха да я извадят, налагаше се да развиват 
върха и той оставаше вътре в пълнежа на мишената. 
Накрая, когато го нагласиха за необходимата дистанция 
пъхнаха арбалета в специален камуфлажен калъф, 
подарък от магазина и служителите ги изпратиха до изхода. 
Навън, натоварени с оборудване те махнаха на първото 
такси и се прибраха направо в квартирата, първата част от 
плана им беше изпълненена. Препакетираха всичко отново, 



натъпкаха по-дребните неща в раниците си, но апаратите 
оставиха на видно място, та домакинът им да не се чуди 
къде са тръгнали с толкова багаж. Хапнаха, починаха малко 
и към два часа почукаха на вратата на Густаво, който би 
трябвало вече да е готов и да ги чака.  
 - Идвам, идвам скъпи гости, само да взема ключовете от 
колата. Гледам доста сте се натоварили. 
 - Няма как, трябва и да се работи. Значи мислите, че няма 
да е проблем да наемем лодка. 
 - Ще ви заведа при мой познат, който се занимава с 
риболов. Катерът му е бавен, но сигурен, няма да ви 
подведе. Само за днес ли ще го искате? 
 - Ние ще му платим за три дни, та да е спокоен човекът. 
Ако успеем да направим качествени снимки може и още 
днес вечерта да го върнем, ако ли не – утре или вдругиден. 
Но когато отидем при него му кажи, че нямаме нужда от 
кормчия, ние сами ще се справим! 
 - Това е малко необичайно, но вече ви познавам и ще 
гарантирам за вас.  
 - Нямаше да искаме подобна услуга от него, но на лодката 
ще имаме и гостенка, а тя е стеснителна. Сега разбираш ли 
защо искаме да сме сами? 
 - Вече ми е ясно, нашите жени са по-срамежливи от 
европейките. Хайде, качвайте се! 
   Сеата избръмча и шофьорът подкара към крайбрежието, 
след двайсетина минути спряха на тясното площадче пред 
някакво рибарско селище. Всички слязоха и Густаво ги 
поведе към една голяма рибарска лодка, привързана към 
кея, на която някакъв човек димеше с лулата си и гледаше 
към тях. Когато се приближиха достатъчно забелязаха, че 
морякът е метис или индианец, но знаеха, че в Аржентина 
все още живеят десетки местни племена и не се учудиха.  
Густаво се забърза към рибаря и зарадван му извика: 
 - Педро, водя ти клиенти, слез да те запозная с хората! 
   Индианецът се раздвижи и пъргаво скочи от палубата. 
Двамата се здрависаха, техният хазяин ги представи и 
дръпна човека към колата си. Поговориха десетина минути 



и само веднъж повишиха тон, но накрая явно постигнаха 
споразумение, стиснаха си ръцете и тръгнаха обратно. 
 - Господа, Педро ще ви отстъпи лодката си, но иска да му 
предплатите за три денонощия. Освен това ще ви напълни 
резервоара догоре с гориво и ще ви даде електронен 
навигатор, за да не се загубите по крайбрежието.  
 - Дали приема долари? 
 - Естествено, 300 долара ще оправят работата.  
   Командо извади пачка долари и се разплати със 
собственика, после и тримата пренесоха багажа им от 
колата на лодката. Педро ги вкара в командната рубка и им 
показа как работят някои уреди и как се управлява лодката. 
Не беше сложна работа, няколко лоста, копчета и кормило, 
а и те повечето уреди нямаше да ги ползват. Командо 
натисна пусковия бутон и двигателя глухо забоботи, 
стрелките по циферблатите заеха местата си и те се 
приготвиха да отпътуват. Изпращачите им скочиха на 
сушата и отвързаха въжето, което придържаше лодката, 
Командо даде бавен напред и изви руля към океана. Всичко 
беше наред, катерът послушно изпълняваше всички 
команди и като изсвириха със сирената двамата поеха 
навътре в открития океан. Часът вече бе 16 и те нямаха 
много време, затова форсираха мотора и от скоростта 
носът се вирна над водата.  
 - Тренирай, ако успеем да изпълним нашите намерения на 
Сейшелите и купим няколко корабчета ще ни трябват и 
моряци! 
 - Ела, хвани руля и дръж посоката, сам ще се убедиш, че 
никак не е трудно да управляваш плавателен съд! 
   Загледаха се в компаса и стабилизираха курса, според 
изчисленията им Огнена земя бе точно отпред, но заради 
местоположението на Робинзон се отклониха с няколко 
градуса надясно. Бяха решили да не му звънят повече, 
вече се бяха чули и знаеха, че при него всичко е наред. 
Двигателят монотонно боботеше, катерът пореше водата и 
бързо гълташе милите, след около час пред тях се появиха 
очертанията на острова. Докато Командо се занимаваше с 
управлението Иво провери координатите и на GPS-а, който 



показа, че се движат в правилната посока и ще акостират 
на 2-3 километра от мястото на засадата.  
 - Хайде да се преоблечем още оттук, по-добре е на брега 
да не губим време! 
 - Подай ми раницата, маскировъчните ми дрехи са там! 
   Съблякоха своите ярки туристически одежди и бавно и 
внимателно се преоблякоха в камуфлажни униформи, 
обуха и здраво стегнаха вързанките на туристическите си 
боти. Напъхаха старите дрехи в един сандък на палубата и 
бяха готови, а и брегът вече бе на петдесетина метра. 
 - Вкарай катера в оня шубрак, хем няма да се вижда, хем 
ще е защитен от вятъра! Ако успеем да си свършим 
работата може още тази нощ да потеглим обратно, но я си 
представи, че Илия точно тази вечер е решил да отиде 
някъде на бар, тогава може и да почакаме. 
 - Да ти кажа, и пет дни да го чакаме не ме бърка, имаме 
сандвичи и вода, имаме си и нашата компания. Кога друг 
път ще ти се случи да нощуваш в аржентинските степи и да 
си разказваш истории с приятели. Оня вече е пътник, не го 
мисли повече, а се наслаждавай на момента! Знаеш, че с 
каквото се захванем го докарваме докрай, а и с такъв като 
Робинзон успешният край е предизвестен. Давай сега да 
привържем здраво лодката за тези корени, че приливът 
като нищо ще я отнесе! 
   Събраха всичкия багаж до левия борд и с умела маневра 
на кормилото го долепиха за брега, а после скочиха в 
гъстата растителност. Прекараха едно здраво въже през 
халката на носа и друго в задния край на корпуса и 
завързаха с троен възел краищата им да близкия дънер. 
Разтовариха багажа и го разпределиха помежду си, после 
бавно се запътиха към имението. Челен дозор отново бе 
Командо, който на всеки 5-6 крачки спираше и се 
ослушваше, а после продължаваше. Напредваха с 
постоянна скорост и би трябвало след час да са на 
позиция, но веднъж им се наложи да заобиколят цяло поле 
с работещи жени и загубиха още ценно време.  
 - Виждаш ли оня хълм – зашепна Командо – там трябва да 
е Робинзон! Още десетина минути и сме там! 



   Отново се запровираха през шубраците, наоколо започна 
да мръква и скоро работниците щяха да прекратят работа. 
Усилиха темпото, оставаха им още двайсетина метра, 
когато от земята до тях безшумно се надигна Робинзон и ги 
дръпна надолу. 
 - По-тихо, момчета, точно отпред пасе стадо лами, а 
овчарят седи до тях. Нека да изчакаме, скоро ще се стъмни 
и той все някога трябва да ги вкара в обора! 
 - Откога са тук? 
 - През целия следобед, изключих и телефона да не би 
случайно да звънне. Не че е голям проблем, щях да го 
приспя и да го завържа, но по-добре е да избягваме 
свидетелите. Вие всичко ли носите? 
 - Твоята поръчка е изпълнена на 100 %, а лодката, здрава 
и голяма е скрита на брега. 
 - Така ви искам, сега остава само да чакаме! 
   След малко стадото с екзотичните животни потегли към 
чифлика, звънчетата на ламите издаваха, че те все повече 
се отдалечават от тях. Нашите хора отново нарамиха 
багажа и тихо се качиха на хълмчето, откъдето имаха пряка 
видимост към балкона на Илия. 
 - Нашият човек следобед виждал ли се е? 
 - Тук е, навярно скоро ще прибере коня и ще се появи. 
Дайте да разопаковаме нещата, че да съм готов, мога и по-
рано да тръгна към него. 
   Извадиха покупките, стрелите и арбалета оставиха за 
накрая. Робинзон облече гилито и наистина сякаш се скри в 
шумата, седнал на земята с него приличаше на купа сено. 
Пресегна се, извади арбалета от калъфа и започна да го 
оглежда. Прикладва и се взря през мерника.  
 - Отлично, точно каквото ми трябваше. За този модел само 
бях чел, той е от най-новите разработки на тайванците. 
Ето, тук в паспорта му пише, че лъкът ускорява стрелите до 
360 фута в секунда, това са близо 110 метра. Много съм 
доволен! Покажи ми и стрелите! 
    Иво му подаде колчана с десетина стрели в него, 
всичките с ловни върхове. 



 - Ето за това говорех, виждате ли тези режещи краища? 
Така са проектирани, че по пътя си минават през всичко, 
вени, сухожилия и дори кости. Целта им е да причинят 
масивен кръвоизлив, при този вид лов дивечът умира от 
кръвозагуба, а не от шока, както е при огнестрелните рани. 
И мерникът ми харесва, за близко разстояние е идеален. 
Подай ми сега и маската, няма какво да чакам повече! 
   Приятелят им си сложи и маската, прикрепи колчана под 
лъка на арбалета, обърна се към тях и вдигна палец.  
 - Снимайте всичко, оттук имате чудесна видимост! Аз сега 
с пълзене ще се приближа колкото мога по-близо до 
оградата и ще го чакам да излезе както снощи. Ако всичко 
мине по план още тази вечер ще прекосим залива, ако ли 
не, и утре е ден! Наметалото е качествено и по някое време 
може и да ме изгубите от поглед, но не се притеснявайте, 
следете и снимайте него и неговите реакции. Далечко е, но 
и апаратите и биноклите са качествени, така че не очаквам 
проблеми. Имате ли нещо да ме питате? 
 - Мисля си, че бай Петко пожела да му занесем ушите на 
ножарчето, ако падне от балкона опитай да ги вземеш! 
 - Моля се да не пада, ако остане горе ще ни даде поне 15 
часа преднина. Докато съмне, докато го потърсят, а и 
докато го намерят ние трябва да сме далеч, напът за 
Мирамар. Ушите май само ще ни затруднят, така, че нека ги 
забравим! А и нали отрепката трябва да има някакъв 
приличен вид за погребението! 
 - Ех, колко сме милосърдни! Мислим за всичко! 
 - Такъв съм си, не сте ли ме преценили още? Хайде, аз 
тръгвам! 
   Той се претърколи и се свлече надопу, скоро заради 
спецификата на екипировката му престанаха да го виждат и 
само движението на стъблата издаваше местоположението 
му, но скоро замръзнаха и те. Вече почти се смрачи и без 
уред за нощно виждане нямаше как повече да го 
наблюдават, затова прехвърлиха вниманието си към 
главната сграда на имението и пътят, водещ към входа. Не 
чакаха дълго, Илия, бе запрял коня си и сега уморено се 
прибираше към стаята си. 



   „Какъв живот – помисли си Иво – имал е всичко, и 
приятели, и родина, а навярно и пари, щом е тръгнал по 
дискотеките. Само една негова постъпка, явно в нетрезво 
състояние тотално бе объркала живота му, а и на всички 
негови близки. След време оттук щяха да съобщят 
новината за убийството му на неговите родители, защото 
той не се съмняваше, че те знаят къде е и по някакъв начин 
комуникират с него. Той не ги винеше, кой баща и коя майка 
ще предадат детето си, пък било то и убиец. Но защо Илия 
е взел това грешно решение да бяга, имал е достатъчно 
време да помисли и да разбере, че постоянното озръщане 
ще го убие по-бързо и от смъртна присъда. Впрочем с това 
бягство той сам си бе подписал присъдата, родителите на 
убитите от него момчета биха дали мило и драго да видят и 
него в гроба. Най-добре за него щеше да е, ако бе влязъл в 
затвора, там щеше да има достатъчно време да осмисли 
постъпката си и въпреки лошите условия за живот там поне 
щеше да бъде спокоен. По-нататък я намаляване на 
присъдата, я поредната амнистийка и погледнеш след 
някоя и друга година излязъл на свобода. Сега живееше 
навън, но бъхтеше в жегата от сутрин до вечер, нощем 
заради спомените се напиваше и спеше с отворени очи, 
винаги нащрек. Не живот, а монотонно съществуване. Сега 
убийството му нямаше да е нещо лично, просто се 
надяваха да покажат и на другите кандидати за бягство, че 
няма къде да се скрият, по-добре да си понесат 
последиците.” 
   Беше се замислил и когато залегналият до него Командо 
го срита, се сепна и видя, че в стаята на Илия някой е 
запалил лампата. „Започва се, ако излезе на балкона е 
свършен!” 
   Но мишената им не бързаше да се показва на чист 
въздух, той навярно влезе в банята, преоблече се и чак 
тогава си наля питие. Вратата на балкона се отвори и 
двамата се залепиха за окулярите, Иво гледаше през 
обектива на фотоапарата, а Командо през бинокъла. И 
двамата можеха да си представят през какво гледа 
смъртоносния им приятел, свил се на десетина метра от 



оградата и чакащ най-подходящия момент. Навярно 
червената точка на колиматорния мерник се бе фокусирала 
в перилата, където Илия имаше навика да се обляга след 
всяка глътка, а тетивата бе запъната и едва удържаше 
карбоновата стрела с остро като игла острие.  
   Ето го, излезе с неизменната чаша в ръка, нищо не 
подозиращ и твърде спокоен, предвид обстоятелствата. И 
двамата го виждаха съвсем ясно, почти като мишената 
днес в спортния магазин, когато настройваха мерника на 
арбалета. Той отпи яка глътка, последната в живота му, 
остави чашата на парапета и се облегна с двете си ръце на 
него, идеално откоил се силует на фона на светлата стая. 
За какво ли мислеше в този момент невъзвращенецът, 
дали си даваше сметка за това, което бе причинил на 
няколко семейства. Дали отчиташе, че е останал без 
бъдеще, без приятели и без близки до себе си. Все въпроси 
без отговор, всеки характер си има своите особености и 
никой не може да каже какво се върти в главите на 
останалите.  
   Иво започна да снима, той интуитивно усещаше, че 
каквото има да става, ще стане сега, точно в този момент. 
Апаратът правеше поза след поза и запечатваше всичко, а 
то вече се случваше. През мощните лещи и двамата видяха 
как една светкавица мина през гърлото му и го залепи за 
стената, ударът бе толкова бърз, че ако не бяха нащрек 
намаше да разберат нищо. Илия се хвана за шията, но 
нямаше никакъв шанс, ловния връх на стрелата бе 
разрязал и трахеята и сънната артерия и кръвта се лееше 
сякаш от пуснат на последна степен душ. Бе излязла през 
врата му и се бе забила в стената зад него, по този начин 
задържаше тялото му право и отдалеч той изглеждаше 
досущ като жив човек. Робинзон явно презареди, втора 
стрела премина през гръдния му кош в областа на сърцето 
и го прикова още по-здраво към стената, но душата вече си 
отиваше, ръцете бавно се отпуснаха надолу и главата му 
клюмна. Изстрелите бяха повече от смъртоносни. Това 
беше, приключиха, време бе да прибират багажа и да се 
махат, до Мирамар ги чакаха стотици километри път, а 



после трябваше да се придвижат и до Буенос Айрес. 
Започнаха трескаво да събират вещите си, вземаха всяка 
хартийка и опаковка от сандвич, защото и най-дребното 
недоглеждане бе предпоставка за провал. Внимателно 
увиха фотоапаратите в меки парцали, после ги напъхаха 
дълбоко в раниците. Откъм имението всичко бе спокойно, 
не се чуваше никакъв шум или аларма и това донякъде ги 
успокояваше, колкото за по-дълго време обитателите на 
чифлика останеха в неведение какво се е случило, толкова 
повече растеше шансът им да се измъкнат. Тревите до тях 
тихо прошумоляха и приятелят им се появи, с тези 
парцаливи одежди изглеждаше досущ като таласъм, 
бързащ да се прибере преди изгрева на слънцето. Той им 
вдигна палец и зашепна: 
 - Как е, успяхте ли да снимате? 
 - Всичко е документирано, време е да се измъкваме! 
Събрахме и твоя багаж, оставихме ти само дрехи за 
преобличане. 
   Той набързо свали наметалото и го напъха в раницата си, 
после обу всекидневните панталони и заради комарите, 
свирещи наоколо, облече фланела с дълги ръкави.  
 - Огледайте наоколо още веднъж и да потегляме към 
лодката, тази нощ ще ни е много напрегната! 
 - Къде остави арбалета и стрелите, надявам се, че не си ги 
забравил там? 
 - Качих се на покрива на една от работническите постройки 
и ги скрих там. Когато полицаите ги намерят, това ще ги 
накара да решат, че някой недоволен ратай го е оправил и 
ще ни спечели време. 
   Нарамиха раниците, с един клон поотупаха мястото, 
където се бяха крили и в колона по един поеха към брега. 
Отново водеше Командо, но вече без компас, защото 
помнеше посоката, по тази пътека бяха минали само преди 
няколко часа. Вече мръкна съвсем и се наложи да включат 
челниците си, в тъмнината опасността да настъпят някоя 
отровна змия бе много голяма. Навярно наближаваше 
полунощ, когато откриха лодката, нахвърляха багажа в нея  
и я избутаха в дълбокото.  



 - Добър катер сте наели, по-бавен, но сигурен. Помните ли 
къде му е стоянката? 
 - Долу-горе, но на борда има GPS-система, нещо като 
автопилот, който помни пътя. Защо питаш? 
 - Нали трябва да го върнем на човека. Сега осветете 
палубата и извадете дрехите от раниците, всичко, което 
повече няма да ни трябва ще го пратим на дъното. Не 
забравяйте, че сме само едни учени, тръгнали на 
експедиция! 
   Той избута отнякъде едно парче рибарска мрежа и я 
постла на дъските, после сложи отгоре й гилито и 
маскировъчните си дрехи. 
 - Хич не ми се разделяше с това съвършено оръжие, но 
няма как, сигурността е на първо място. Ако някой от 
ратаите го намери ще си навлече сериозни неприятности, 
първоначално властите ще заподозрат точно него за 
убийството.  
 - Такъв му бил късметът, но не го мисли, щом е невинен 
ще се отърве! 
 - Хайде, прегледайте и вашия багаж! 
   Скоро се образува огромна купчина с дрехи и друго 
оборудване и те я стегнаха с парче от въже, а на края му 
привързаха част от метална верига. Огледаха за нещо 
забравено и Иво бутна вързопа с крак, а той цопна във 
водата и бавно започна да потъва. След миг всички 
доказателства, показващи действията им от изминалите 
часове изчезнаха в дълбините и те вече по-спокойни 
насядаха на рибарските столчета и се загледаха в големия 
остров, който едва се виждаше. 
 - Така, нашата я свършихме, сега остава само да се 
приберем. Иво, обади се на Стефан в Мирамар и му кажи 
да ни чака на същото летище, докъдето ни заведе оня ден 
и да носи новите ни паспорти! 
 - По кое време да бъде там? 
 - След около четири часа и да чака, докато пристигнем! 
Там ще му оставим старите си документи, вземаме новите 
и продължаваме със същия самолет към Буенос Айрес. Ако 



успеем до девет сутринта да хванем полет към Испания 
или в друга посока, смятайте, че сме се измъкнали! 
 - Ако използваме рационално времето си, може и да стане. 
След час ще оставим лодката на мястото й и с такси ще се 
приберем до квартирата. Таксито ще ни чака да съберем 
багажа си и ще ни откара направо на летището, където 
кацнахме, а оттам веднага наемаме самолет до Мирамар, 
който докато се видим със Стефо ще зареди с гориво и ще 
ни хвърли до Буенос Айрес. Да, може и да се получи. 
 - Ти помниш ли как се казваше летището в Мирамар, нали 
трябва да кажем на пилота къде да кацне? 
 - Беше нещо като „Ла Коста”, но сега като звънна на 
Стефан ще го попитам.  
 - Добре, на нашия хазяин няма и да се обаждаме, ще му 
оставим бележка, че спешно сме тръгнали към Андите, 
заради миграцията. Иво, това отново е твоя грижа, съчини 
нещо достоверно и ще го оставим в бунгалото.  
 - Да, добре е да го заблудим, че ако после властите нещо 
го разпитват да ги насочи в грешна посока. Но може и да не 
се стигне дотам, ние добре заличихме следите си, а и 
скрихме оръжието на лесно за откриване място.  
 - Ако полицията се заеме с разследването както трябва, 
бързо ще съберат две и две и ще го потърсят. Те знаят, че 
той е българин, а от нотите, които им е изпращало нашето 
Министерство на правосъдието за екстрадиция са наясно, 
че не му е чист косъмът и тамошните власти го издирват. 
Значи вероятностите за това кой го е убил са две, това или 
е отмъщение на недоволни от него ратаи или е работа на 
българските служби, които, както историята разказва, не 
обичат бегълците. Нали помните как навремето нашите 
убиха писателя Георги Марков и то насред Лондон, сега 
случаят с Илия е аналогичен. Ако проверят версията, че са 
българите, няма да им трябва много време да разберат за 
нас тримата, едно запитване до аерогарата в Буенос Айрес 
е достатъчно. По датите ще разберат кога сме влезли в 
страната, ще установят и, че сме наели кола. Развивам ви 
тази теория, за да разберете, че ако са съвестни ще 
стигнат до нас, но само толкова, после ще ударят на камък. 



Всички, с които сме се срещали ще потвърдят, че сме 
учени-орнитолози, а както знаем тази легенда е желязна, 
защото и в България има създаден специален телефон, 
който да потвърждава това прикритие. Отделно, ако имаме 
възможност на аерогарата ще се разделим и ще напуснем 
Португалия поединично, а различните имена в паспортите 
ни съвсем ще ги объркат. Това е, успеем ли до обед да 
излетим, ще сме се отървали! 
 - Момчета, замисляли ли сте се колко сме добри? Дори по 
тези чужди земи и без сериозна подкрепа успяхме да си 
свършим работата. 
 - Така е, справихме се перфектно, от тази португалска 
история можеше да се получи чудесен криминален роман, 
ако бе разрешено да се разкаже. 
 - За съжаление не е, всичко ще си остане пълна тайна, 
дори в архивите едва ли ще го впишат. Но така е по-добре, 
ние не търсим слава, а само справедливост. 
 - Те Илия кой знае кога ще го открият, ако няма шефове на 
главата може и два дни да не го потърсят.  
 - Така както го приковах за стената той изглежда като жив, 
тази заблуда много ще ни помогне и ще ни осигури време. 
На сутринта дори някой да го види на балкона, ще помисли, 
че има някаква причина той още да е там и няма да посмее 
да го обезпокои. Чак около обед ще го потърсят сериозно и 
едва тогава ще разберат какво му се е случило, а дотогава 
ние ще сме далеч. Командо, виждам светлините на Пуерто 
Уилямс, в правилна посока ли се движим? 
 - Още десетина минути и ще акостираме точно там 
откъдето наехме лодката. Дано да има и таксита по това 
време, че до квартирата е далеч. 
 - Чакайте докато има време да позвъня на Стефан в 
Мирамар и да му кажа какво сме решили! 
 - Успокой го, че вечерята ще я оставим за друг път, а може 
и в България да го поканим! 
 - Добре, сега ще го събудя! 
   Той набра номера на свръзката им и отсреща веднага 
вдигнаха, види се за техния сънародник бе още рано за 
сън. Иво набързо го информира, че трябва спешно да се 



връщат и му наръча след четири часа да ги чака на същото 
летище, от което излетяха. Поговориха още малко, но 
катерът стигна до кея и той прекрати разговора. 
Разтовариха малкото останал багаж и здраво привързаха 
лодката, а после навлязоха в по-централните улици и се 
заоглеждаха за такси. Не им се наложи да чакат дълго, 
градът пулсираше в своя нощен живот и често-често по 
улиците преминаваха свободни коли. Един шофьор ги 
забеляза и спря, натовариха се, казаха му адреса и скоро 
стигнаха до къщата на Густаво. Според уговорката и с 
обещание за голям бакшиш автомобилът ги зачака пред 
съседното жилище с включен брояч, а те нахлуха в  
бунгалото и набързо събраха всичкия си багаж. Иво написа 
извинителна бележка, оправдаваща внезапното им 
напускане, напъха под нея 100 долара и я остави на 
масата. Загасиха лампите и все така тихо, както бяха 
дошли напуснаха гостоприемната квартира, натовариха 
багажа в таксито и то изфуча към летището. Всичко се 
подреждаше учудващо добре, навярно не бяха минали и 
четири часа от убийството на Илия, а те вече пътуваха към 
самолета. Отдалеч видяха осветените писти и насочиха 
шофьора към един хангар, максимално отдалечен от този, 
където работеше Густаво. Нямаше нужда домакинът им да 
знае нито как са заминали, нито в каква посока, затова 
избраха друг превозвач и спряха до едно малко самолетче, 
което тъкмо изгасяше двигателите си. Разплатиха се с 
таксиджията и той доволен отпътува, а Иво се запъти към 
пилота, който в този момент слизаше по стълбичката. 
 - Какво ще желаете, господа? 
 - Можете ли да ни закарате до Мирамар, там на „Ла Коста” 
трябва да се срещнем с наш бизнес-партньор и след това 
да продължим към Буенос Айрес. Работата е спешна и е 
излишно да ви казвам, че добре ще ви се отблагодарим. 
   На човека му светнаха очите и той си погледна часовника. 
 - Трябва да ме заредят, а това са двайсет минути, после 
можем да излетим. Но искам да ви предупредя, че 
резервоарът ми е малък, на „Ла Коста” ще загубим още 



толкова време, защото отново трябва да го напълня. Това 
устройва ли ви? 
 - Напълно, важното е веднъж да тръгнем. Там, докато ние 
се видим с нашия посрещач, вие ще може да заредите! 
   Дойде помпата, прикачиха шланга към резервоара и 
горивото потече, в това време те натовариха багажа, заеха 
си местата и зачакаха. Пилотът изтича с документите и 
плана за полета до хангара и докато се върне цистерната 
напълни резервоара, разкачи маркуча и се прибра в 
гаража. В небето нямаше голямо движение, откак бяха 
дошли, само 2-3 самолета кацнаха и един излетя, те щяха 
да са следващите. Пилотът освежен се появи и се качи в 
кабината, след секунди двигателите зареваха и тъй като 
бяха още топли бързо вдигнаха нужните обороти. Насочиха 
се към полосата за излитане, получиха разрешение от 
кулата и отпуснаха спирачките, скоро самолетът ускори и 
бързо се издигна във въздуха. Всички бяха със слушалки и 
отвреме на време Иво отговаряше на въпросите на пилота, 
но човекът не бе любопитен и много-много не им 
досаждаше. Понеже имаше вероятност разговорите да се 
записват, помежду си те обсъждаха времето, навиците на 
кондорите и дъждовното време в Андите и областите, които 
мислели да посетят. С всяка минута се отдалечаваха от 
опасния участък и остров Огнена земя, самолетчето 
уверено пореше облаците и ги приближаваше към 
Мирамар, към свободата, а и към бай Добри, който чакаше 
добри новини от тях. След няколко часа видяха светлините 
на голям град и машината започна да се снижава, по това 
предположиха, че са пристигнали до първата си спирка и се 
готвят да кацнат. Пистата изневиделица се появи пред тях, 
скоростта падна и колелата докоснаха настилката, на 
първата отбивка завиха и се насочиха към някакъв ярко 
осветен хангар.  
 - Пристигнахме, господа – включи се пилотът – вижте се с 
вашия човек, а аз ще напълня резервоара! 
   В далечината се появиха фаровете на автомобил, който 
наближи и спря до самолета, от него слезе Стефан и 
усмихнат се запъти към тях. 



 - Как сте, мои сънародници, успяхте ли да си свършите 
работата? 
 - С такива помагачи като теб всичко става по-лесно, де да 
бяхте повече. Носиш ли това, за което те помолихме? 
 - Ето – той им подаде дебел плик – всичко е вътре и е 
изрядно, няма от какво да се притеснявате! Да разбирам 
ли, че нашата вечеря се отлага за по-добри времена? 
 - Извинявай, но се налага да побързаме, обаче 
обещанието остава. Ако идваш в България попитай за нас, 
там ще ти се реваншираме! 
 - Така да бъде, държавните дела са по-важни. А 
микробусът ви какво да го правя? 
 - Върни го на фирмата, но инкогнито, не оставяй 
документни следи! Може да стане напечено и властите да 
ни потърсят, няма нужда да разбират и за теб! Виждам, че 
цистерната напълни резервоара и навярно скоро ще 
излетим, затова нека се сбогуваме.  
   Тримата наобиколиха родолюбивата си свръзка и го 
прегърнаха, малко други хора щяха да рискуват толкова за 
свои сънародници, които дори не познаваха. Пилотът им 
махна да се качват и те го оставиха до колата и заеха 
местата си в тесния салон за последния етап от полета. 
Машината форсира двигателите, рязко набра скорост и се 
отлепи от земята, фигурата на Стефо, който им махаше 
отдолу бързо се смаляваше и скоро изчезна от погледите 
им.  
 - Ето още един кандидат за нашето сейшелско островче, 
когато се устроим там може и да го поканим. 
 - Защо не, човекът го заслужава. С колкото повече такива 
хора се обградим, толкова по-добре.  
   И тримата започнаха по малко да се отпускат, 
наближаваха Буенос Айрес, спазваха графика, а и бяха си 
свършили работата. След час мегаполисът се появи в 
далечината, пилотът ги помоли да затегнат коланите и 
започна да се снижава. Кацнаха и спряха близо до 
терминала за чартърни полети, там щедро се разплатиха с 
авиатора и с един открит електрокар се насочиха към 
сектора за граждански полети. Багажът им бе малко, 



фотоапаратите се люшкаха, увесени на шиите им и за 
всеки страничен наблюдател те бяха поредните туристи, 
посетили Португалия. Спряха се пред таблото за 
заминаващи и всеки си избра полет към европейска 
столица, бяха решили временно да се раздепят и напълно 
да заличат следите си, че са напуснали страната.  
 - Пътувайте в първа класа – поднови съветите си Робинзон 
– малко бягащи от закона ползват тази привилегия! 
 - А ти? 
 - Аз също, въпреки, че и икономичната и бизнес класата 
стигат по едно и също време. Но ще го сторя, защото към 
богаташите властите няма да бъдат така подозрителни.  
 -  Ясно, шефе! 
 - И още нещо! Не докосвайте нищо, което после може да 
бъде намерено и съхранено! Не искам да откриват никъде 
отпечатъците ви! Малко хора го знаят, но съществува 
глобална автоматизирана система за разпознаване на 
пръстови отпечатъци, IAFIS я наричат, попаднем ли в 
нейната база данни, край, вече никога няма да сме в 
безопасност. И това не са празни приказки, в нея се пазят 
отпечатъците на около 47 милиона човека. 
 - Ще внимаваме! 
   Купиха си билети бизнес класа, след добре свършената 
работа и благополучното измъкване можеха да си позволят 
малко лукс и качествено обслужване. Всеки пое към своя 
сектор и след бегла проверка на багажа се качиха в 
огромните машини, настаниха се удобно и скоро отлетяха. 
Имаха по една смяна на превозвача, но и тримата щяха да 
кацнат в София почти по едно и също време. Иво още в 
Португалия се бе обадил на бай Петко и той щеше да 
изпрати кола на аерогарата, която да прибере и тримата. 
   След двайсетина часа полет и почти половин свят 
разстояние най-сетне благополучно се прибраха в 
България. 
  Така приключи първата им задача, доброто им обучение 
си каза думата и убиецът-беглец си получи заслуженото. 
Успяха да се приберат невредими и вече придобили 
някакъв, макар и малък опит, се затвориха зад сигурните 



стени на фермата, искаха малко да отдъхнат и да се 
подготвят за следващото предизвикателство – един банкер 
необратимо бе прекрачил границата. 
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   На сутринта, беше около девет часа, на вратата им тихо 
се почука и бай Петко плахо надникна вътре. 
 - Добро утро, господа, дойдох да видя дали моите герои 
вече са станали.  
 - Отдавна сме будни, но още се излежаваме. Друго си е 
тука, в удобните легла и на спокойствие! Писна ни от 
дългите полети, рисковете по аерогарите и вечното 
дебнене и ослушване. Извинявай, но ни се наложи бързо да 
напуснем Аржентина и не можахме да ти вземем никакъв 
подарък! 
 - Та нали премахнахте оня убиец, това малко ли е! Вече 
бях започнал да губя надежда, че ще го видя наказан, да 
сте ми живи и здрави! Няма ли да ставате, приготвил съм 
ви обилна закуска? 
 - Идваме, твоето меню не е за изпускане. Как е тук, докато 
ни нямаше някой завъртя ли се? 
 - По принцип на такива теми не говорим, но за мен вие сте 
по-специални и ще ви кажа. През тези десетина дни две 
групи се засякоха по едно и също време, попълниха 
запасите и отново тръгнаха на лов. Настанихме ги в 
отделни сгради, защото фактически, въпреки, че вършат 
една и съща работа помежду си, те не се познават.  
 - А какви запаси попълват? 
 - Ами оттук избират оръжие и муниции, за всяка задача 
използват различни методи и оръжия, понякога дори 
автомати. Щом няма да пострадат невинни хора всичко е 
разрешено, предполагам, че и минохвъргачка да поискат, 
ще им я осигурим. Наскоро на едни новобранци като вас 
дори зачислихме два гранатомета, да ги питаш защо им е 
да се презастраховат толкова? 



 - Чакай, чакай, наскоро четох по вестниците, ще опитали 
да убият някакъв бизнесмен с гранатомет! Наши хора ли са 
били? 
 - Конкретно в този случай не бяха от нашите, те не биха се 
провалили. Това го трърдя, защото след стрелбата по 
автомобила на оня, полицаите откриха оръжията 
захвърлени в края на улицата, но се оказа, че са български, 
родно производство. А моделите тук са американски, от 
най-високо качество.  
   Робинзон, който бе спец по тази тема наостри уши. 
 - Какви ползвате? 
 - 66-милиметрови, „Флаш” им казват. Хартисаха при едно 
учение на НАТО и ни ги зачислиха. 
 - Зная ги, те са многозарядни, побират четири снаряда М-
74. Страхотно оръжие! Знаете ли, че в ракетата, която 
изстрелват се съдържа само 60 грама експлозив, така 
наречения ТРА, но това количество е достатъчно да 
преобърне дори танк? 
 - Защо му казват ТРА? 
 - Това е съкращение от триетил алуминий. Подобно на 
белия фосфор вещество, което развива такава 
температура, че направо те изпарява. 
 - Като енциклопедия си на тази тема. А в оная далечна 
държава имахте ли проблеми? 
 - Ние там се справихме с подръчни материали и по-добре, 
цялата работа я свършихме тайно и безшумно.  
 - В слада и заглушители имаме, а и резидентите ни са 
инструктирани да оказват всякаква помощ. Трябвало е само 
да поискате! 
 - Ти този в Аржентина познаваш ли го? 
 - Не, разбира се, но доколкото знам, всичките са точни и 
проверени. Защо, да не ви е разочаровал? 
 - Напротив, излезе свестен човек и бихме желали някак да 
му се отблагодарим. Поръчали сме му, ако дойде в 
България да се обади.  
 - Те винаги се обаждат, но имат връзка само със 
секретаря, ако ги познават повече хора може и да изтече 
информация. Така е най-добре, ако той попита за вас 



предполагам, че ще ви уредят среща. Хайде, чакам ви в 
столовата! 
   Тримата си оправиха леглата, облякоха по един анцунг и 
го последваха. Както почти винаги масата им беше 
отрупана с деликатеси, а на една помощна масичка димяха 
и три омлета с шунка.  
 - Бай Петко, няма нужда от толкова храна, повечето ще 
остане! 
 - Не се бърка, тук нищо не изхвърляме. Имаме часовои, 
кучета, а понякога изпращаме и на момчетата в Симеоново. 
Яжте колкото можете, останалото ще го прибера! 
   Те закусиха, но с тези пълни стомаси за тренировка и 
дума не можеше да става и решиха да влязат в стаята на 
срама и там да научат повече подробности за следващата 
си мишена. Бай Петко им отключи и първо ги заведе при 
черната стена, където бяха залепени две нови снимки. 
 - Ето тези изроди очистиха вашите колеги, докато ви 
нямаше. Не са много известни, но по местоживеене са били 
истински страшилища и нека това, че единият убит е жена 
не ви заблуждава. Доколкото чувам тя напълно си го е 
заслужила, била е истинска фурия с бяла якичка и през 
последните години е присвоила милиони левове. Отвреме-
навреме трябва да избирате и такива, не се хвърляйте все 
на големите риби! Вярно, като убиеш голям бос и 
заплащането е различно, но така регионалните тарикати 
все остават за накрая и продължават да тормозят хората. 
Вие избрахте ли си някой или тепърва ще решавате? 
 - Още преди време решихме втория да е Цвятко Славов, 
банкерът, който измами толкова много хора. Все ни се 
струва, че такива като него постоянно успяват да се 
измъкнат ненаказани и затова искаме да прекъснем тази 
практика. Предполагаме, че като освиткаме няколко от тях, 
останалите ще разберат, че така повече не може и малко 
ще се замислят дали да продължават с далаверите. 
Окопали са се във властта, крадат на едро и тъй като на 
хранилка при тях има и много политици, все успява да им 
се размине.  



 - Така е, а когато видят, че няма накъде и духнат нанякъде, 
имат толкова пари, че успяват добре да се скрият, понякога 
и на края на света. Значи ще подгоните банкера? Ами 
тогава вижте в чекмеджето под снимката, всички 
подробности за него са там! 
 - Секретарят спомена, че за него наградата е огромна. 
 - Възможно е, ако и моите пари бяха се изпарили аз също 
щях да съм много ядосан и да не му мисля доброто. Ако 
всеки ужилен от него дари дори по два-три лева, пак ще се 
събере милион. Добре, момчета, оставям ви да си вършите 
работата, а като привършите ме извикайте да заключа! Но 
тоя банкер ще ви затрудни, охраната му ще е огромна, а и 
от полицията ще го пазят. 
 - И на Кенеди охраната не беше малка, и на Беназир 
Бхуто, а и на Индира Ганди. Ако тръгна да ги изброявам ще 
те убедя, че не всичко зависи от гардовете, ако имаш ум в 
главата вероятността да ги пробиеш е голяма. Държавата, 
където ще действаш също е от значение, а доколкото знам 
там, където се крие той е като разграден двор. 
 - Прав е Командо – намеси се и Робинзон – например в 
Куба трудно ще осъществиш атентат. Знаете ли 
американците колко пъти са се опитвали да премахнат 
Кастро и никога не са успявали? Стигнаха дотам, че му 
подариха неопренов водолазен костюм, намазан с някаква 
новоразработена отрова и той пак не се хвана. В Северна 
Корея също е ад за наемните убийци, там е такъв контрол 
към чужденците, че свят ще ти се завие! 
 - Защото ръководителите им са в непрекъснат страх някой 
да не ги освитка. В тези държави народът умира от глад и 
като гледа как живеят хората в съседните държави 
разбира, че всички злини идват от управниците. Всъщност в 
Северна Корея е такова информационно затъмнение, че 
надали населението изобщо знае как е по света. 
 - Вие по-добре от мен ги разбирате тези работи, на мен ми 
дайте да готвя. Е, оставям ви на спокойствие, повече не 
искам да ви преча! 
   Той излезе, а те насядаха по столовете в стаята и 
впериха погледи по снимките, накачени наоколо. 



 - Командо – обади се Робинзон – ти кога мислиш да 
отскочиш до Варна, навярно Петя се притеснява за теб? 
 - Днес й се обадих и я успокоих, че при мен всичко е наред, 
а утре ще проверя кога има автобуси за натам и ще хвана 
някой. Вие убивайте времето тук и планирайте как ще 
подходим с банкера, а като си дойда ще се задействаме! 
Иво, а ти на твоите приятелки няма ли да се обадиш? 
 - Много ми се иска, но сега сме в нелегалност и ще се 
въздържа. Но по принцип съм взел решение повече да не 
ги безпокоя, и без това се разкъсвам между трите. След 
време, когато решим да заминем за нашето островче ще се 
наложи ти или Робинзон да посетите Х., за да вземете 
кучето, което оставихме там и това ще е, повече нито ще ги 
чуем, нито ще ги видим. Тъжно ми е, че ще ги загубя, но 
така е най-добре за всички, а и аз съм се погрижил добре 
да ги осигуря. За тези, които ни търсят, най-лесния начин 
да ни открият е чрез тях, затова съм решил напълно да ги 
забравя. 
 - Ти си знаеш, но според мен си прав! 
 - Командо, остави сега Иво на мира и чуй какво ще ти 
наръчам! Знаете, че преди време и тримата взехме 
решение да емигрираме от тук, затова и купихме онова 
парче земя накрая на света. Предлагам ви, след като 
опитаме с банкера, тихо и кротко да хващаме пътя, защото 
тези задачи са рисковани и няма вечно да ни върви, като 
нищо някой от нас ще пострада. Ако изпълним успешно и 
последната си задача ще сме се отчели пред родината, 
колкото никой друг, само ние си знаем на колко отрепки 
отнехме живота. Затова сега, когато се прибереш във 
Варна иди с някой финансист до банката, отвори три 
независими сметки на остров Мавриций и преведи парите 
по тях! Остави само стотина хиляди да имаме за всеки 
случай, а с другите захрани сметките! 
 - Защо точно на Мавриций? 
 - Той е най-близо до Сейшейлите и там парите ще са ни 
подръка, веднъж да се устроим и ще можем да теглим 
колкото поискаме. Имайте предвид, че за да реализираме 
ония мечти, които планирахме, ще трябват много пари, 



може да отидат и всичките! После, ако рекламираме 
агресивно, туристите ще потекат и отново ще си стъпим на 
краката, но началото ще е трудно. 
 - Не забравяйте, че и сега ще заработим нещо, секретарят 
каза, че плащат добре! 
 - На фона на нашите средства това са дребни суми, но все 
е нещо. А и предполагам, че след задачата с банкера, ако 
се изнесем набързо няма и да ни платят. То нашето ще се 
изтълкува направо като бягство и те навярно ще си 
задържат парите, предвидени за награда.  
 - Да ги задържат, само да се махнем! Да ви кажа, като 
гледам напоследък как живеят хората, как стават все по-
бедни и по-бедни, никак не ми се стои повече тук. Не 
виждате ли, че в нито една сфера нещата не са наред, 
където и да бутнеш мирише! Нито горите спряха да секат, 
нито си взеха поука от наводненията, нито осъдиха някой 
големец! Какво да правим тук като не мога да заживея 
достойно, цял живот престъпници ли ще гоня? Давайте да 
се махаме докато можем, после може и да нямаме такава 
възможност! 
 - Добре, разбираме се, че това ще е последната ни задача, 
приключваме я и изчезваме. А какво ще правим ако не 
успеем, бай Петко е прав, че оня ще го пазят като 
президент? 
 - Добре ще е да успеем, знаете, че досега не сме се 
проваляли, а и за нас това е въпрос на чест, но ако е мисия 
навъзможна няма да рискуваме напразно. Ще се върнем, 
ще признаем, че сме се провалили и тихомълком ще 
започнем да се приготвяме за оттеглянето си. 
 - Като говорим толкова откровено не е ли възможно да ни 
подслушват? 
 - Точно в тази стая не вярвам, затова повдигнах темата 
именно тук. Всъщност каквото имахме да си казваме го 
казахме, дайте сега малко да поработим! Иво, ти си най-
млад, я извади папката от чекмеджето! Чети какво пише, а 
ние ще слушаме! 
 - Така като гледам няма много информация, навярно 
защото случаят е пресен. Но мястото, където се крие 



подробно е указано – Белград, Сърбия, булевард „Крал 
Александър”, хотел „Метропол Палас”, пет звезди, стая 444, 
която е на четвъртия етаж. Ето и негова снимка, направена 
пред входа на хотела, около него ясно се вижда охраната 
му, но кадърът е със стеснен фокус и не показва цялостна 
картина, затова трябва да приемем, че го пазят още хора. 
 - Това, че е в Белград е добре, момчета, този град го знам 
на пръсти. 
 - Та ти живееше в гората, кога успя да посетиш и Белград? 
 - Много неща не съм ви разказвал, затова не знаете. 
Навремето, когато НАТО обяви война на Югославия ни 
командироваха там, пратиха цял отряд. Няма да ви казвам 
какво сме вършили, но ни командироваха за почти шест 
месеца, живеехме предимно в столицата. Можехме да 
изкараме и година, но започнаха бомбандировките и 
нашите ни отзоваха за по-безопасно. Беше много отдавна, 
но познавам града, а това може да ни е от полза. Друго 
пише ли? 
 - Имена и адреси на роднини, на дъщерята, на съпругата, 
местоположенията на други негови имоти и на апартамента 
му в София, плюс лични данни за него, ръст, тегло, цвят на 
очите и така нататък. Ние всички го знаем как изглежда и 
тези подробности няма да ви ги чета, нас ни интересува 
къде е в момента. Робинзон, ти си тактикът, имаш ли 
някакви идеи как ще го направим? 
 - Все още не, но нали знаете, че винаги решаваме на 
място. Ще отидем, ще се завъртим из хотела и ще 
потърсим слаби места, нали винаги съм ви казвал, че 
непробиваема охрана няма. Трябва още днес да уведомим 
бай Петко, че сме взели решение и докато Командо за 
няколко дни утешава Петя, логистиците да ни приготвят 
документи, самоличности и някаква легенда за прикритие! 
Командо, ти колко време ще изкараш във Варна? 
 - Около седмица, но прехвърлянето на толкова пари може 
и да ме забави. Ще търся финансист, ще откривам сметки 
на Мавриций, а и после трябва да прекарам самите пари от 
моята къща до избраната банка за превода.  



 - Тогава не губи време, потегляй още днес! Какво ще 
проверяваш разписанието на автобусите, поискай една 
кола от бай Петко и ще видиш, че ще ти осигурят! Ние сме 
правителствен екип и като такъв навярно и хеликоптер 
може да изискаме. 
 - Може и да си прав, после ще попитам нашия домакин 
имат ли някакъв автопарк на разположение. Ами тогава 
отивам да си стегна багажа и със или без кола днес 
тръгвам, а оттам ще ви се обадя когато реша да се 
прибирам. 
 - Върви, ние с Иво още малко ще поостанем тук и после ще 
го изведа навън да побягаме! Поздрави Петя от нас и се 
забавлявайте, но още не я светвай какво сме решили. Все 
пак бъди и нащрек, не знаем нашите врагове докъде са 
стигнали с издирването ни. Там при най-малкия сигнал за 
заплаха влизайте в подземието и се барикадирайте, а 
после звънни на нас! 
 - Дано не се стига дотам, може шефовете в организацията 
да не са толкова умни. 
 - Те със сигурност не са, но за тях работят и кадърни хора, 
на които работата им е да ни намерят на всяка цена. Нали 
си спомняш колко бързо откриха колата на Иво, въпреки, че 
са проверявали стотици възможности. С много пари ги 
ударихме, а това не се забравя лесно, навярно и сега за 
стотен път разпитват персонала на ресторанта и гледат 
записите от камерите. Бъдете сигурни, че ако не се бяхме 
дегизирали още от първия ден, досега щяха да ни открият, 
а навярно и да ни убият. 
 - Хайде да не говорим повече за това, напът сме завинаги 
да им се измъкнем! Аз тръгвам и ви оставям, предполагам, 
че до десетина дни ще се върна. 
 - Върви, моето момче, после знаеш къде да ни търсиш! 
   Командо излезе и отиде да си приготвя багажа и да моли 
за превоз до Варна, а те отново се надвесиха над кутията с 
данните за Цвятко Славов. До вечерта бяха се запознали с 
всичко по-съществено и когато хапнаха извикаха бай Петко 
при тях. 



 - Вече решихме твърдо, банкерът ще бъде! Ти ли ще 
уведомиш когото трябва? 
 - Това е моя грижа, не се притеснявайте! Тези дни ще 
пристигнат новите ви документи, които трябва да 
наизустите, а после може да тръгвате. 
 - Кой ще ни инструктира този път, за Аржентина идва 
специален човек? 
 - Сега няма да се наложи, за вашата свръзка там ще 
получите писмени инструкции, а за връзка с нас ще 
ползвате сателитните телефони от последната операция. 
Те на са компроментирани и няма нужда от нови, а пари за 
командировъчни ще ви дам аз. 
 - Днес Командо тръгна за Варна, щеше да те пита за 
някакъв превоз. 
 - Дадох му ключовете от едно БМВ с подсилен двигател, 
тук имаме няколко на разположение. В НСО ги подменят на 
всеки две години и старите ги разпределят по ведомствата, 
ние също намазваме. 
 - Е, уредил си го с качествен автомобил, цена нямаш, бай 
Петко! 
 - Освен това му дадох и специален пропуск, че да не го 
закачат от КАТ. Откъде да знаят колегите, че момчето 
работи директно за секретаря, а така ще го пропускат без 
проблеми. 
 - Добре си се сетил, защото след десетина дни мислим да 
поемаме към Сърбия, а без него сме заникъде. 
 - Моята работа е да се грижа за вас и да ви пазя, за да се 
отдавате напълно на вашите задачи. Виждате колко пари 
хвърля държавата по този проект, не можем да допускаме 
някакви дребни неудачи да пречат на крайния резултат! 
 - Така си е! Е, ние ще погледаме телевизия и ще си лягаме, 
а ти задействай нещата с документите! 
 - Още тази нощ ще информирам когото трябва и до 
няколко дни всичко ще е готово. 
 - Тогава лека нощ! 
 - Лека нощ! 
   Ето как бързо се вършеха нещата в тази организация, без 
многобройни подписи, без чакане на разрешения и без 



необходимостта от рушвети за чиновниците. Въпреки 
спецификата на работата им всичко бе толкова опростено, 
че чак да не повярваш. Но където няма чиновници, липсва 
и бюрокрация! 
   След пет дни бай Петко им връчи четири дебели плика, в 
три от нях бяха новите им паспорти и легенди за прикритие, 
а в четвъртия, телефонния номер на свръзката им в 
Белград и дебела пачка с долари и евро. Билети и 
резервации за хотели нямаше, те щяха да решат кога, с 
какво да пътуват и къде ще отседнат. И на Иво, и на 
Робинзон паспортите им бяха с имената, които ползваха в 
Аржентина, но с една променена буква, та ако бяха влезли 
в нечии бюлетини за издирване, да не се получи 
съответствие. 
 - Виждам, че са те прекръстили на Юлий Соколов, малка 
промяна, но съществена! 
 - Знаят си работата спецовете! Виж колко визи и печати 
имаме отзад, това ще ни помогне по-късно лесно да 
напуснем България! 
 - Мисля да го направим по друг начин.  
 - Какъв? 
 - След Славов ще изберем някой, който се крие в нашата 
посока и легално ще хванем самолета. Така паспортите ни 
ще са напълно валидни и по границите няма да имаме 
проблеми, а веднъж стигнем ли до там ще обявим на 
властите, че имаме намерение сериозно да инвестираме. 
Тъй като вече имаме собственост на Сейшейлите, никой 
няма да тръгна да ни гони, напротив, навсякъде богатите 
бизнесмени са добре дошли.  
 - Помня, че някакъв се криеше на остров Пукет, като трета 
наша мишена ще посочим него.  
 - Май беше някакъв с прякор Яско, но за повече 
подробности трябва да проверим в стаята на срама! 
 - Да, сещам се – Ясен Ясенов. Но дали този остров е в 
нашата посока? 
 - Някъде там е, щом и климатът е подобен. Нали си 
спомняш, че когато даваха кадри от цунамито се виждаха 



палми, слънчеви плажове и синьо небе, на нашето 
убежище картинката е същата. 
 - Може и да стане, ако ли не, ще измислим друго. Малко не 
ми се иска да постъпваме с нашите работодатели така, но 
няма как, по-добре никой да не знае къде сме. 
 - Да не би да подозираш, че после може и за нас да 
изпратят някой обучен? 
 - Кой да ти каже, ако тази работа с нашите смъртоносни 
отряди се разчуе ще стане голям скандал и организаторите 
може да поискат свидетелите да изчезнат. В тази държава 
всичко е възможно, политиката всеки ден е различна. Ти 
помниш ли, че съм ти разказвал как след провала в квартал 
„Белите брези” си измиха ръцете с нас и ни уволниха от 
отряда? При нас винаги се получава така, управниците 
излизат чисти, а го отнасят обикновените хора. Така, че 
най-добре е ние да изчезнем от очите на всички и да си 
живеем спокойно живота, а не постоянно да се озръщаме и 
да чакаме да ни потърсят. 
 - Ясно, ще измислим нещо. Командо след четири-пет дни 
си идва, какво ще правим дотогава? 
 - Ще си поддържаме формата с тренировки и ще се 
наслаждаваме на вкусните манджи на бай Петко. Тук сме 
на пълен пансион и правим каквото си искаме, хората пари 
дават за такова нещо. Може да се разходим и по София, но 
не е за предпочитане, нали търсехме анонимност. Ти защо 
не звъннеш на Валди да видиш как е, нали му купихме 
автосервиз? 
 - Чуваме се постоянно, бизнесът му върви, а прави 
отчисления и за нас. Не съм го карал, но щом така е решил, 
нека да пълни и нашите сметки! 
 - Нали беше самотен, не се ли е запознал с някоя свястна? 
 - Да, живее с някаква вдовица и казва, че се разбират, а 
доколко ще продължава тази идилия, не знам. От тях 
зависи. Но той е добър и всеотдаен, ако тя цени тези 
качества няма причина да се карат. 
 - Той и Командо беше добър и всеотдаен към неговата 
даскалица в Търново, но нали помниш какво стана! 



 - Да, тя не го оцени, но хора всякакви. Обаче за нашата 
група така е по-добре, сега той е при нас и тримата сме 
страхотен тандем. Ако беше останал с нея щеше и до сега 
да си живурка на село и да дундурка на коленете си децата 
на нейните деца, а талантът му да се пропилява. Така е по-
добре, днес той си работи по специалността, а тя резонно  
понесе последствията от безграничната си лакомия. Но 
тогава ти много ме изненада, и досега се чудя как ти дойде 
тази идея с живака? 
 - Нека не говорим повече за това, то е минало и заминало! 
Сега сме в настоящето и трябва много да внимаваме, 
накрая се допускат най-големите грешки! 
 - Прав си, налага се всичко да обмисляме много 
внимателно. Хайде тогава да излезем да потренираме, а 
следобед може да постреляме със снайпера, че не се знае 
кога могат да ни потрябват и такива умения! 
 - А искаш ли за утре да си запишем по няколко скока с 
парашут, предния път ми хареса? 
 - Може, а и на Сейшейлите мисля да предлагаме и такова 
развлечение. Богатите баби ще се надпреварват да скачат 
с мен, а може и тебе да те огрее.  
 - Добре си го измислил, ще ни трябва едно леко самолетче 
като това в Аржентина, но проблемът е откъде ще излита и 
къде ще каца. 
 - Щом нямаме такъв дълъг терен ще купим хидроплан, на 
тях пистата им е водата. А той става и за плаваща вила, 
човек спокойно може да нощува на него. 
 - Ех, пак се размечтахме, но при едно благоприятно 
стечение на обстоятелствата може и да осъществим тези 
идеи.  
 - Ще стане, ще видиш! 
   Те си удариха ръцете, облякоха екипите и излязоха да 
тренират, бяха здрави, бяха сплотени, бяха и богати, ако 
обмисляха добре нещата, какво можеше да се обърка? 
   След няколко дни и Командо се завърна от Варна, 
мощното му БМВ паркира пред тяхната сграда и той 
пъргаво слезе. Ухилен влезе в стаята, поздрави ги и си 
хвърли багажа на дивана. 



 - Липсвахте ми, авери, все тук ми беше умът! 
 - Така ли, ако аз лежах с глава между циците на Петя не 
бих мислил за приятелите си.  
 - Прав си, но това важеше през първата седмица, след 
това започна да не ме сдържа. Хайде да се разходим 
навън, че спокойно да поговорим! 
   Тримата излязоха на плаца и седнаха на пейката пред 
столовата, оттук виждаха как бай Петко кълца зеленчуци в 
кухнята. 
 - Какво стана, всичко наред ли е? 
 - Може да се каже! Когато пристигнах, първата ми работа 
беше на бързи обороти да прегледам записите от 
камерите, после повторих, но заплахи не открих, там всичко 
е мирно и спокойно.  
 - А записите от самата къща прегледа ли ги, не ти ли беше 
интересно дали докато те е нямало Петето е била 
примерна съпруга? 
 - И това направих, освен няколко яки купона на вилата е 
царяло пълно спокойствие. Малко се напрегнах, защото 
едната вечер един симпатяга упорито я сваляше, но тя не 
поддаде, а после вече и не го канеше, той повече не се 
появи. Все пак аз си направих труда да разбера кой е и 
къде живее, а после сериозно му поговорих за вредата от 
това, да сваляш омъжени жени. Мисля, че ме е разбрал, а 
бях и убедителен, той повече няма да припари до нея.  
 - Тази жена все повече ми се издига в очите, май наистина 
си е седнала на дупето.  
 - Тя се е наживяла и е опитала от всичко, сега вече си 
гледа спокойствието. Относно парите, направих каквото 
бяхме решили, открил съм три кодирани сметки на остров 
Мавриций с еднакви суми, а ето ви и паролите. Отиваш при 
служителката и написваш определена десетцифрова 
комбинация, а после и седембуквена дума на латиница, 
това е достатъчно да теглиш. 
 - Няма ли да искат да се легитимираме? 
 - Имаше и такава опция, но аз откъде да знам с какви 
имена ще са паспортите ни. Избрах по-простата система, 



но и тя е непробиваема, кой мошеник може да нацели 
точната комбинация и то от първия път? 
 - Думите сам ли ги измисля? 
 - Разбира се, сам и насаме, финансистът го ползвах само 
за документацията. Всъщност и той е наш човек, спрях се 
на счетоводителя на Буров, бившият ми шеф. Ето в тези 
пликове са вашите комбинации, запомнете ги и ги 
унищожете, че някой да не се добере до тях! 
 - Навярно не ти е било лесно да измислиш седембуквените 
думи на латиница? 
 - Гледах да е нещо свързано с нас, за мен избрах arbalet, 
защото винаги ще я помня. И вашите ги знам, затова ви 
казвам моята, все пак си имаме доверие.  
 - Така си е, а и освен думата са нужни и десет цифри. 
После ще отворя пликчето и ще запаметя всичко, нека сега 
си поговорим за друго. Оня ден бай Петко уреди 
документите на тримата и вече от нас зависи кога ще се 
задействаме. Отпуснали са ни и огромна сума пари, явно в 
тази организация всичко е безотчетно. Отделно секретарят 
е превел в сметките ни по 30 000 евро заради Илия 
Тодоров и който иска може да си ги изтегли. Предполагам, 
че ако се справим в Сърбия ще ни позлатят, защото някои 
ужилени вложители, които Славов е изиграл, са учредили 
награден фонд за тези, които се доберат до него и му 
вгорчат живота. Опциите са две, ние или трябва да го 
върнем тук и да го предадем на правосъдието или да го 
ликвидираме направо там, но тъй като всички знаем каква е 
съдебната ни система ви предлагам да не усложняваме 
допълнително цялата операция. Той е унищожил съдбите 
на хиляди обикновени хора и си е заслужил присъдата, а 
това, че е избягал, допълнително утежнява наказанието му. 
Помните, че във Варна убихме трима измамника само за 
няколко милиона, с които бяха ужилили Буров, затова не 
виждам защо трябва да прощаваме на тази многократно по-
едра риба! 
 - По принцип всички, които са по стените в стаята на срама 
са за убиване, нека да смятаме този въпрос за решен. 



 - Добре, остава да обмислим къде ще се настаним на 
първо време в Белград и как ще пътуваме, а другото ще го 
планираме там. 
   Робинзон вдигна ръка. 
 - Знам едно хостелче в центъра, което предлага само  
няколко стаи, предлагам ви там да отседнем! В тези малки 
хотелчета не задават много въпроси, а като видят, че 
разполагаме с пари ще помислят, че сме почтени 
бизнесмени. Помня го точно къде се намира, а и като кажем 
името му всяко такси ще ни откара.  
 - За името досещаш ли се? 
 - Естествено, минали са само трийсет години. Тогава този 
хостел се казваше „Централ” и беше само с две звезди, но 
е дискретен и може отново да го ползваме. Малък е, само с 
няколко стаи, които дори нямат санитарен възел, но за нас 
е идеален. 
 - А адреса помниш ли? 
 - Улица „Главна”, номер 10, в края на столицата. Но 
предполагам, че дори и да е разрушен от бомбандировките 
все ще намерим нещо подобно, там гъмжи от малки 
хотелчета и къщи за гости. Освен това, за да запазим 
анонимност ви предлагам да пътуваме с влак, разстоянието 
не е голямо. Отиваме, настаняваме се и започваме да 
проучваме какви са възможностите да се доберем до 
банкера, след това се срещаме с нашата свръзка, даваме 
му списък какво ще ни е необходимо и когато ни го 
предостави, действаме. 
 - От твоите уста, в Божиите уши! 
 - Щом казваш! Оттеглянето ще го решим намясто, но не си 
въобразявайте, че ще е лесно. Ако изпълним задачата, 
след нас ще тръгнат стотици полицаи и дори само заради 
международния отзвук ще дадат всичко от себе си, за да ни 
хванат. Летища, гари и автогари ще са под наблюдение, 
навсякъде ще дебнат агенти. 
 - Това е в случай, че някой ни види, но ако го направим 
както трябва, никой няма да се досети, че сме ние. 
 - Така е, точно затова трябва да сме максимално прецизни 
и предпазливи. И в Белград, както и в София гъмжи от 



камери и ако се въртим прекалено често пред хотела му 
неминуемо ще предизвикаме подозрение. После службите 
ще проучат записите и лесно ще стигнат до нас, затова 
може да се наложи отново да се дегизираме, докато сме 
там.  
 - Е, все пак трябва и донякъде да приличаме на снимките 
от паспортите си! 
 - Тях кой ще ти ги гледа, сърбите ги интересуват само 
парите в портфейла ти. В никакъв случай не бива да 
допускаме техните служби да разбират кои сме, защото 
после ще ни намерят и накрая на света. То остава след 
аржентинците, подир нас да тръгнат и сърбите, а като 
прибавиш и родната наркомафия, ще се наложи да се 
крием някъде в Космоса. 
 - Тогава още с пристигането ще посетим някой фризьорски 
салон, малко боя по косите, подплънки в устата и може и да 
минем между капките. 
 - Така ще направим, основната ни цел е да останем 
анонимни. Между другото, трябва да попитаме бай Петко 
дали от Аржентина има някакъв отзвук за нас, дали 
властите там са попаднали на следите ни! 
 - Ние оставихме бележка на Густаво, че тръгваме към 
Андите и освен това напуснахме страната с други 
документи. Като прибавим и това, че са намерили оръжието 
на престъплението в работническия лагер, сигурно са се 
подвели и разследват в тази насока. Ще разпитат ратаите, 
ще им вземат отпечатъци и толкова, тези заподозрени до 
един имат непоклатимо алиби. А може вече всичко да е 
отминало, те са знаели, че на Илия не му е чист косъмът и 
е беглец, а за такива хора никоя държава не обича да 
отделя ресурси. Може да се каже, че за аржентинците съм 
спокоен, те няма да ни дишат във врата.  
 - В такъв случай нека още тези дни да потегляме към 
Сърбия, защо да губим повече време! Сега ще се обадя до 
Централна гара да проверя кога има влакове към Белград и 
ако е възможно ще резервирам места още за утре. 
 - Ами да, колкото по-скоро приключим там, толкова повече 
се приближава и моментът, в който ще сме свободни. 



Обади се и резервирай три места близо ди вагон-
ресторанта, като сме на сметката на секретаря нека се 
възползваме максимално! 
                               
                                  == == == == == == 
   
 Точно по същото време, но в центъра на София 
секретарят на МВР си бе определил среща с една медийно-
известна личност, понастоящем депутат и нетърпеливо 
чакаше въпросния човек да се появи. Нарочно бе избрал 
отдалечена от алеите пейка в парка зад стадион „Васил 
Левски” и придружен само от един гард вече бе заел 
мястото си. В уречения час насреща се зададе гостът му, 
заобиколен от сериозна охрана, но когато наближи до 
чакащия, им махна с ръка и те насядаха по околните 
скамейки, бдящи за някаква евентуална заплаха. Сега 
човекът имаше вид на истинска рожба на бюрокрацията, 
вече бе затлъстял и отпуснат, явно фикс идеята постоянно 
да печели пари не му се отразяваше добре. Свръхтеглото 
му бе унищожило всякякво подобие на жизненост, всичко по 
него, заедно с дебелия му, набръчкан от лойта врат се 
тресеше като желе. Лицето му подхождаше на тялото, дори 
от това разстояние личеше тройната му гуша, грозно 
висяща като циците на стара вещица. Цветът на кожата му 
бе като на памперс, напоен с урина и престоял няколко 
денонощия на топло и задушно място. 
   Двамата се здрависаха, обичайното ръкостискане бе 
кратко и неискрено и без да сядат сближиха глави, та някой 
насочен микрофон да не улови нещо от разговора им. 
 - Нещо важно ли се е случило? 
 - Получихме информация, че тези дни една група убийци 
потегля за Белград, ще се опитат да очистят банкера. 
 - Не се притеснявай, той има такава охрана, че не вярвам 
да успеят! 
 - Говориш така, защото не знаеш преследвачите му на 
какво са способни, преди броени дни се върнаха от 
Аржентина, където премахнали един друг беглец. 
Доколкото разбрахме не са разполагали и с оръжие, а за 



няма и седмица го открили и го убили, представяш ли си? 
От докладите съдя, че са перфектно стикован тандем, за 
тях всичко е възможно, повярвай ми! 
   Човекът, който преди да се обърне към политиката, 
няколко години също поработи в МВР и се познаваха 
оттогава, свойски хвана секретаря под ръка. 
 - Откъде имате чак толкова оперативни данни? Говориш 
ми с такива подробности сякаш всяка минута сте ги 
наблюдавали? 
   Новков нямаше как да разкрие, че това са групи под 
негово ръководство и сега се замисли как да избегне 
прекия отговор. 
 - Един от нашите случайно е бил там по друга работа и без 
да иска е станал свидетел на убийството, а после ги е 
проследил до аерогарата и така е разбрал самоличностите 
им. Веднага ни се обади и когато кацнаха в София ние вече 
ги чакахме, оттогава знаем всяка тяхна стъпка, а по-късно 
наредих да подслушват и телефоните им. Те са 
предпазливи, но не очакваха, че някой ги следи и така 
успяхме да научим какво са замислили. 
 - Щом мислиш, че са опасни, подшушни на някой твой 
ортак там, че живота на Цвятко е застрашен, нека сърбите 
да вземат по-сериозни мерки! 
 - Ще направя нещо повече, ще им дам имената на човека, 
с който те трябва да се срещнат, като го арестуват, тримата 
може и да се откажат. Като се замисля, това, което се канят 
да вършат е справедливо и вътрешно ги подкрепям, но не 
мога да допусна банкера да пострада точно сега. До месец-
два ще разберем от него кодовете за преференциалните 
сметки и тогава вече можем да го хвърлим на вълците, но 
не и по-рано.  
 - Ти май си останал все същия безнадежден идеалист! 
 - Иска ми се да бях, но политиката ме промени.  
   Депутатът по принцип малко го интересуваха човешките 
страдания, всъщност областта, в която той имаше най-
значителен опит бяха измамите с държавни поръчки, а за 
там не се изискваше да е нито жалостив, нито 
състрадателен. При повечето търгове участваше с 



белязани карти и обикновено ги печелеше. Той бързо бе 
научил правилата на играта и особено как да ги нарушава 
без да привлича внимание. Правеше го защото можеше да 
си го позволи тъй като спонсорираше всички предизборни 
кампании и почти винаги залагаше на печелившия кон. 
Естествено, това си бе чист легален подкуп, узаконена 
корупция, но кой ти гледаше подробностите? Като всички 
мъже, надарени с власт отдавна бе изгубил присъщите за 
повечето хора ценности. Всъщност тия чуства при него 
липсваха, можеше да се каже, че той притежава морала на 
гладна ракова клетка.    
   Затова безгрижно продължи: 
 - Ами тогава ги спрете още тук, какъв е проблемът? 
 - Засега те не подозират, че сме ги разкрили и искам така 
да си остане! Всъщност първоначалната ми идея беше по-
късно да ги ползваме за някои наши задачи, но заради този 
мошеник там ще се наложи да се откажа от добрата си 
идея. 
 - За толкова пари си струва да рискуваш, после до края на 
живота си само ще харчиш. 
 - Това е ако планът ти сработи, но я си представи, че 
Цвятко не ни даде кодовете. Той без да му мигне окото 
прецака толкова хора, какво му пречи и сега да постъпи 
така? 
 - Оня трепери от страх за живота си, затова не вярвам да 
ни излъже. А на тези хора щом не можеш да им 
инсценираш някоя катастрофа или нещо друго, ги остави да 
отпътуват, нека сърбите да се оправят с тях! Навярно като 
арестуват свръзката им те ще се откажат, без оръжие и 
логистична подкрепа какво друго да правят? 
 - Не знаеш колко са изобретателни! Този в Аржентина са го 
заковали с две стрели в къщата му, не са искали да вдигат 
шум с огнестрелно оръжие и са ползвали арбалет. После 
по незнайни пътища буквално за една нощ са напуснали 
страната, дори нашия агент в Буенос Айрес за малко да ги 
изтърве. Всичко са замислили като професионалисти, 
абсолютно перфектно. Казвам ти, че са опасни, ако опитам 
нещо тук и не успеем, после може самият аз да пострадам. 



 - Та те въобще не знаят за теб, няма откъде да научат 
истината. Но добре тогава, щом си решил да пожертваш 
човека им в Белград, направи го, дано това да ги накара да 
се откажат! 
 - Ние му знаем адреса, ако властите започнат да го следят 
отсега, ще могат и тях да пипнат, когато се срещнат. 
 - Струва ми се добра идея, дано се получи! Сега ще вървя, 
а когато ги хванат, ме информирай, че да се успокоя! 
 - Добре, но си трай, на никого нито дума. Само да надуши 
нещо премиерът, ще ме зарови без да му мигне окото, той 
също би искал оня да си получи заслуженото! Спомни си, 
когато тази мижитурка фалира банката с какви трудности 
овладяхме положението, бяхме на косъм от гражданска 
война! 
 - Аз имам най-голям интерес банкерът да живее още 
малко, защо трябва да тръбя наоколо. Ти свърши твоята 
работа и ги забави, а като получим кодовете го трепете, 
тъкмо ще отчетеш дейност! 
   Секретарят се взря в очите му, но в тях видя само 
пустота. 
 - От тебе тръпки ме побиват, единствено за пари мислиш! 
 - И ти си същият, но не си го признаваш. Хайде, ще вървя, 
че гаджето ме чака! 
 - Как е певачката, слуша ли те? 
 - Къде ще иде, нали й осигурявам всичко, каквото поиска! 
На такива като нея само подаръци и бижута са им в 
главите, а поне това мога да си го позволя. 
   Той самодоволно се изсмя, обърна се и се заклатушка 
към охранителите си, а те скочиха и оформиха двоен 
периметър около него. Като гледаше гърба му Новков се 
замисли колко ниско бе паднал, та да се забърка с такъв 
човек. Не му трябваше да има докторат по човешките 
слабости за да разсъди, че тоя не беше свестен. Той щеше 
да го продаде за пет лева и дори да върне ресто, ако 
сметнеше, че си заслужава.  
   Карето тръгна по алеята и се загуби зад завоя, едва 
тогава секретарят стана и махна на своя охранител. С тези 
срещи рискуваше много, затова и се пазеха толкова, но 



ставаше дума за сериозни пари и той си бе сложил главата 
в торбата. Ако Славов живееше още поне два месеца щяха 
да получат от него кодовете за три огромни сметки в 
офшорни зони и да ги разделят едно към три, като по-
голямата част трябваше да получи той. После мислеше да 
си подаде оставката и да се оттегли със семейството си 
някъде на топло, както правеха повечето незаконно 
забогатели хора. На него и през ум не му минаваше, че ако 
рано или късно го разкриеха, можеха да изпратят по петите 
му същите групи, на които сега плащаше, за да издирват 
други бегълци. И той като повечето наивници си мислеше, 
че това на него не може да се случи и никой няма да го 
заподозре какво е извършил. Да, но това можеше да се 
получи при условие, че действаше сам, а това не беше 
така. На човекът, с който току-що се бе разделил му се 
носеше славата, че редовно прецаква партньорите си, него 
го интересуваха само печалбите. По принцип това не го 
учудваше, в присвояванията няма място за емоции или 
симпатии, действа се с твърда ръка. С такъв съюзник като 
него врагове не му трябваха, бе само въпрос на време оня 
да го предаде, но засега секретарят гледаше на бъдещето 
с розови очила и не мислеше за последиците. И той като 
другите обитатели на кабинета притежаваше съотвестващо 
на ранга си монументално его и поради това си мислеше, 
че е недосегаем. Всички те бяха създания на върхушката и 
избягването на скандали им бе като втора природа, но той 
не бе наивник и разбираше, че ако с нещо прекаляваш 
неминуемо ще се издъниш.  
   Стана, поотупа панталона си, кимна на бодигарда и 
двамата бавно поеха към паркираното наблизо БМВ.  
                                  
                                == == == == == == 
    
   На трийсетина километра оттам нашите хора дори не 
подозираха за заговора, който се кроеше срещу тях, в този 
момент те вечеряха в столовата, а после мислеха да си 
лягат. Бяха запазили билети за следващия ден, следобед в 
14 часа международния влак тръгваше за Белград. На 



сутринта щяха да си приготвят багажа, но какъв ти багаж, и 
тримата вземаха само най-необходимото, а то се побираше 
в една чанта. Парите, документите и сателитните телефони 
щяха да са прикрепени по телата им, а ако им потрябваше 
нещо мислеха да го купят оттам. След вечеря налягаха в 
леглата и още веднъж си преговориха някои подробности 
около пътуването и настаняването, после сънят ги унесе. 
Спаха до късно, почти до осем, защото до часът на 
отпътуването нямаха никаква работа. Закусиха, после 
обядваха и по обед Бай Петко се обади за кола, която да ги 
откара до гарата. На раздяла ги прегърна, пожела им 
успешна работа и изчака автомобилът им да се скрие зад 
завоя. На гарата пристигнаха навреме, взеха си билетите 
от гишето и веднага се качиха във влака, не искаха да са на 
показ и  дълго да се мотаят по перона. Местата им бяха до 
вагон-ресторанта, точно както ги бяха поръчали и те 
доволни заеха купето си и качиха чантите по багажниците. 
Бяха сами, четвърти пътник при тях не бяха настанили и те 
можеха да говорят спокойно, без да се притесняват, че 
някой ще ги слуша. Точно в 14 часа вратите на вагоните 
започнаха да се затръшват и локомотивът бавно затегли 
тежките вагони в дългия им път. Постепенно набираха 
скорост и скоро отминаха софийското поле, през гаричките 
на занемарените селца и градчета композицията се 
заклатушка към границата. За да убиват времето нашите 
приятели седнаха в ресторанта, поръчаха си различни ядки 
и мезета и се заговориха, оглеждайки другите присъстващи. 
Часовете неусетно летяха, километрите се нижеха и 
композицията все повече се приближаваше към съседната 
държава. Навън природата бе прекрасна, тучни ливади и 
гори прелитаха край тях и ако не беше ужасяващия трясък 
на траверсите от захабените релси и люшкането на 
вагоните, човек можеше да си помисли, че преминават през 
Швейцария. Вече бе мръкнало, когато стигнаха границата, 
по един митничар от двете държави минаха по купетата и 
подпечатаха паспортите на пасажерите. След кратък 
престой отново потеглиха, но вече бяха в Сърбия и на 
сутринта се очакваше да стигнат до Белград. По трасето се 



усещаше осезаема промяна, дори в тази, разрушена от 
бомбите на НАТО държава линиите се поддържаха в 
безупречно състояние и пътят им продължи почти в пълна 
тишина.  
 - Момчета, усещате ли разликата, братята сърби и тук са 
ни задминали? 
 - И тук, и там, и почти във всичко. Видно е, че техните 
железничари не крадат субсидиите, а влагат парите в 
ремонти. Нали точно заради тази тотална разруха в 
България ще бягаме от нея, веднъж махна ли се повече не 
искам нито да я виждам, нито да я чувам.  
 - Да, кофти е като виждаш, че все повече затъваме. По 
стечение на обстоятелствата и тримата нямаме деца, за 
които да жалим, така, че с удоволствие ще оставя тази 
мизерия.  
 - Много ми е интересно управляващите въобще знаят ли 
колко лошо живеят хората или слушат съветниците си, 
които ги уверяват, че всичко е наред? 
 - Те са в големите градове, на които се обръща голямо 
внимание и вече са забравили какво е да си на село. 
Мислят си, че като построят някоя пречиствателна станция 
или ремонтират някой съборен от водите мост са си измили 
ръцете, но на хората това не им стига. Те искат добри 
заплати, достойни пенсии, ниска или никаква престъпност и 
честни съдии, толкова ли е много? А сега всичко се 
започва, за да се открадне поне половината от него, ако не 
и повече. Защо мислите, че и новопостроените магистрали 
още на първата година дават фира, та там парите са 
свършили още преди първата копка. 
 - Жалкото е, че колкото и да си говорим нищо няма да 
променим, още дълги години все така ще си продължава. 
Едно време бях наивник и имах надежди, дори ходех да 
гласувам, но вече се уморих да чакам, по-добре да се 
махаме нанякъде. 
 - Демокрацията е просто нещо, момчета! Народът да 
избира политиците, а те да спазват законите. Само това се 
иска. Но мога да ви кажа, че при нас това нещо и след сто 
години няма да стане. 



 - Е, нали вече сме го решили, плюс това отиваме не къде 
да е, а на райско място.  
 - С тази мисъл в главата ще се опитам да заспя, ще си 
представям високи палми, бистри води и знойни 
островитянки.  
 - Представяй си го, но не забравяй, че то съществува и е 
наше, още месец-два и може да сме там! 
 - И за миг не го забравям, само се надявам да стане. Лека 
нощ! 
   След час-два и тримата дремеха под приспивните звуци 
на колелата, едва на зазоряване се разсъниха и един след 
друг посетиха тоалетната и умивалника, за да се освежат. 
Всеки момент щяха да пристигнат в Белград, вече 
минаваха през предградията и наближаваха голямата гара. 
Кондукторът мина да събуди всички и виковете му още се 
чуваха, когато влакът започна да намалява скоростта и 
навлезе в покритото пространство на гарата. Ето, че 
пристигнаха, сега започваше трудната част от задачата им! 
   Хванаха такси без проблеми, на площада отвън чакаха 
стотици коли и не се наложи да се редят на опашка. 
Шофьорът чу адреса и кимна, каза им, че хотелчето още 
съществува, а после форсира двигателя и подкара в 
натоварения трафик. И тримата бяха посещавали Белград, 
Иво навремето като състезател, Командо през войнаха се 
бе бил на страната на сърбите, а се оказваше, че и 
Робинзон по онова време е изпълнявал мисии тук, но 
заради пословичната му секретност никой от тях не знаеше 
със сигурност какво е вършил. Шофьорът караше бързо и 
след трийсетина минути стигнаха на улица „Главна”, номер 
10, където беше хостиса. Разтовариха багажа си, платиха 
на таксиджията и влязоха във фоайето, въпреки ранния час 
там ги посрещна усмихната администраторка. Заговориха я 
на български, но тя ги разбра без проблем, даде им стая с 
три легла, а после  ги помоли да предлатят поне за три дни. 
 - Цените са ни ниски и една-две нощувки не ни устройват, 
минимумът са три или повече.  



 - Няма проблеми, госпожице, дошли сме по бизнес и ще се 
забавим повече! Ето ви пари за десет дни, а може и да 
удължим престоя си. 
    Тя доволна прибра банкнотите и им подаде ключа. 
 - Стая 212, това е на втория етаж! 
   Идеално, оттам лесно се скачаше в случай на нужда, а и  
специализираните отряди щяха да се затруднят, ако решат 
да нахлуят, нужни им бяха стълби и въжета, а това 
изискваше време, вдигаше се и излишен шум. Нашите хора 
се настаниха и първата работа на Иво беше да звънне на 
свръзката. Той извади листа с името и номера на човека, а 
после и телефона си. 
 - Ало, с господин Ивица Савич ли говоря? Здравейте, днес 
ще можем ли да посетим вашия магазин? 
   Това беше паролата, по която посрещачът им трябваше 
да разпознае кои са. 
 - Да, разбира се, кога ще ви е удобно? 
   Сега вече можеше да продължат без преструвки. 
 - Ние сме вече в Белград и засега не сте ни необходим. 
След няколко дни ще знаем от какво имаме нужда и отново 
ще ви се обадя! 
 - Добре, вършете си работата, когато ви потрябвам ме 
потърсете отново! 
 - Така ще стане, всичко хубаво! 
   Никой от тях не подозираше, че нощес секретарят се бе 
обадил на свои познати в управлението на полицията и г-н 
Савич вече бе под наблюдението на няколко агента от 
сръбските тайни служби. Времето не им бе стигнало да 
включат и телефона му на подслушване, но след час-два и 
това щеше да стане. За техен късмет този разговор те не 
успяха да го прихванат. Робинзон се настани на канапето в 
хола и повика учениците си да седнат на съседните 
фотьойли. 
 - Момчета – започна той – във влака се наспахме и няма 
какво да почиваме повече. Знаем, че засега нашата цел се 
крие в петзвездния хотел „Метропол Палас” в центъра на 
столицата, по-точно на улица „Крал Александър”! Това е 
голяма сграда със стотици стаи, което ще ни затрудни, 



защото никъде не е упоменато кой е неговия апартамент, 
на кой етаж е и така нататък. Сега си облечете по леки 
дрехи и нека да излезем на оглед, но първата ни работа ще 
е да минем през някой фризьорски салон за леки корекции 
по външността ни. 
   Така и направиха. Излязоха и тръгнаха в посока центъра, 
след известно време се натъкнаха на работещ, но пуст 
фризьорски салон с две скучаещи служителки. Обясниха им 
какво желаят и се настаниха на столовете, а жадните за 
бакшиши момичета са нахвърлиха върху тях. След един 
час всички бяха с променен цвят на косите и избелени 
вежди, а Иво, който имаше най-дълга коса вече бе станал 
къдрав като афроамериканец и с една изкуствена бенка 
над горната устна. Служителката го увери, че издържа цяла 
седмица без да се отлепи и той с оглед на огромния 
бакшиш, който й остави бе склонен да й повярва. Накрая 
фризьорките им подариха една бутилка с препарат, който 
напълно измиваше боята и ги изпратиха по живо, по 
здраво, бяха заработили пари колкото за цяла седмица.  
 - Сега нека да хванем такси до центъра, с тези променени 
физиономии съм много по-спокоен! 
   Колата ги остави на стотина метра от хотела на банкера и 
Робинзон отново ги събра около себе си. 
 - Иво, ти застани някъде и наблюдавай централния вход, 
но отвреме, навреме сменяй позицията си, за да не 
предизвикваш подозрение! Командо, с теб ще минем отзад, 
там трябва да е изходът от подземния паркинг и служебния 
вход, през който зареждат хотела с провизии. Предполагам, 
че ще има още врати, но ние сме малко и не можем ги 
обхвана всичките, а и Цвятко Славов като всеки нормален 
човек би следвало да ползва парадния вход.  
 - Ти този измамник за нормален ли го имаш? 
 - Не, затова ще се подсигурим. Ти ще застанеш на изхода 
на паркинга и ще наблюдаваш пасажерите в колите, а аз 
ще следя служебния вход. Целта ни е да засечем нашия 
човек, да се убедим, че е тук и движи ли се под някакъв 
график. Следобед ще обиколя магазините и ще купя три 
миниатюрни радиостанции, за да държим връзка, не е 



нужно да са с голям обхват. Засега при някакво евентуално 
раздвижване от негова страна ползвайте телефоните си, 
стига да е важно. Утре ще си разменим местата, вдругиден 
също и така нататък, докато не установим напълно 
навиците му. Не е лошо и да разберем на кой етаж е и в коя 
стая, въпреки, че там трудно ще го ударим, непременно ще 
го пазят. Човек, струващ няколко милиарда и знаещ 
тайните на най-важните хора в държавата, не може да не 
се е погрижил за сигурността си. Имате ли нещо да ме 
питате? 
 - Засега не, ако възникне нещо ще си звъним по 
телефоните.  
   Те се разделиха и всеки тръгна към неговия периметър, 
готов за дълго чакане. Иво първоначално застана до един 
павилион за вестници, но после забеляза свободна пейка в 
близост до входа и се настани на нея. От хотела излизаха и 
влизаха стотици гости, но засега от тяхната мишена 
нямаше и следа. Около 11 часа пред входа спря двуцветен 
полицейски автомобил и той се напрегна, в първия момент 
помисли, че мъжете от колата са дошли за него, но като 
видя колко много туристи се шляеха наоколо се отпусна, 
все още място за притеснение нямаше. Но все пак тази 
полицейска активност значеше нещо и той започна 
внимателно да наблюдава какво става. По едно време на 
входа на хотела се наредиха няколко яки горили и 
направиха шпалир, а полицаите отвориха вратите на 
колата. След миг Цвятко Славов се показа от фоайето, 
огледа се като лалугер и с бърз ход пое към полицейския 
автомобил, а охранителите го обградиха отвсякъде. Той се 
качи през отворената врата на колата и полицаите с 
мръсна газ отпрашиха нанякъде, а излишните вече гардове 
се събраха накуп и бавно се върнаха в хотела.  
   Това беше, банкерът бе отпътувал и той реши да се 
обади на приятелите си, нямаше смисъл повече да си губят 
времето като висят отзад. Звънна им и си определиха 
среща в близкото кафене, а там подробно им обясни на 
какво е станал свидетел. 



 - Не е гений, но е достатъчно съобразителен и се движи 
само в група. Спомням си, че нашите вестници писаха как 
заради исканата от прокуратурата едстрадиция редовно го 
призовават в полицията, навярно и сега причината е 
същата. По някое време ще го върнат и той отново ще се 
барикадира в стаята си, ако му е мил животът. 
 - Яко ли го пазеха? 
 - Бяха най-малко десет, ако не броим полицаите и си 
разбираха от работата, дори за миг не остана открит.  
 - Полицаите не бива да ни притесняват, въображението не 
е най-силната им страна. И сто да са, ако подходим както 
трябва ще се справят колкото самотна пожарникарска кола 
срещу изригващ вулкан. 
 - Жестоко сравнение направи. 
 - Но съм напълно прав! Е, за днес научихме каквото ни 
интересуваше, хайде да отидем да купим радиостанциите и 
после малко да се разходим по улиците! Иво, само още 
нещо, покажи ми той точно откъде премина! 
 - Ето виж, това е входа, а тук го чакаше колата! 
   Робинзон внимателно огледа площадчето, а после се 
обърна и прекара мислена права линия назад. 
 - Виждате ли тая кооперация там, далечко е, но с един 
добър оптически мерник мога да го улуча.  
 - Аз също ще успея – намеси се и Командо – инструкторът 
във фермата накрая на обучението ми призна, че съм го 
засрамил. 
 - Може и да си прав, ти и в Камбоджа си използвал 
снайперът по предназначение, а аз съм свалял само 
мишени на стрелбището. 
 - Ако решим да бъде със снайпер ще теглим чоп, на който 
се падне, той ще стреля. 
 - Чакайте, а мен защо ме забравихте! Шефе, ти нали уби 
Илия, почини малко! Ние с Командо ще теглим чоп, но само 
между двамата. 
 - Както искате, важното е да свършим работата! И без това 
наградата я делим, няма да ви се пречкам. 
   Тримата тръгнаха по улиците, купиха необходимите 
радиостанции на ултракъси честоти и до късно вечерта се 



разхождаха, а накрая влязоха в един ресторант да вечерят. 
По мръкнало се прибраха в хотела, сега на рецепцията 
стоеше друг служител и промененият им външен вид не му 
направи впечатление, защото не ги беше виждал преди. 
Влязоха в стаята и уморени се натъркаляха по леглата, 
дългата разходка ги бе изтощила. 
 - Спете сега, а утре продължаваме по същия начин, но 
отпред ще е Командо! Иво, ти заемаш неговото място при 
паркинга! 
   Вторият ден протече почти както първия, около 11 часа 
полицейската кола дойде, целта им на бегом се качи в нея 
и отпътува в неизвестна посока, но те останаха по местата 
си и го зачакаха да се върне. Това се случи в късния 
следобед, охранителите се строиха, автомобилът го докара 
и той се шмугна във входа, но въпреки, че нашите хора 
чакаха до вечерта никой повече не се показа. Когато и на 
третия ден се случи почти същото Робинзон ги събра и 
заговори: 
 - Видно е, че това е графикът му, няма какво повече да 
чакаме. Иво, обади се на оня, Ивица ли се казваше и му 
определи среща за утре вечер! Нека да дойде на площад 
„Теразие”, той е под крепостта „Калемегдан” и всеки 
уважаващ себе си столичанин го знае. Кажи му да усигури 
някаква снайперска пушка с оптичен мерник, да е 
простреляна за 500 метра, струва ми се, че до отсрещната 
кооперация е почти  толкова. Ще трябват и 5-6 патрона, ако 
намери дум-дум ще е идеално, ако ли не, аз ще поработя 
върху куршумите. А ние целия утрешен ден ще го 
оползотворим като премерим долу-горе разстоянието за 
изстрела, а ще се наложи и да проникнем в оная 
кооперация и да изберем място за стрелба. От тавана й ще 
е най-безопасно, а и най-спокойно, по това време хората са 
на работа. Ако някой живеещ там реши да се качи, аз и 
някой от вас ще го неутрализираме, а стрелецът ще чака 
банкерът да излезе. Това ще бъде труден изстрел, с тази 
скорост, с която Славов се движи, който стреля ще има 
само 2-3 секунди да се прицели. Всъщност това ще е 
единственият ни шанс, ако не успеем, оня ще се насере от 



страх и кой знае къде ще се покрие, може и завинаги. Няма 
да искаме заглушител, защото влияе на точността и тъй 
като гърмежът ще вдигне всички служби на крака, трябва 
да помислим и за безопасното си измъкване. Утре ще ви 
заведа до едно товарно пристанище, то е на изток от града, 
на брега на река Дунав. Още навремето го харесахме и е 
удобно, защото е прикрито и се използва само за превоз на 
стоки, не и на хора. Ако там не става ще се пробваме и на 
пътническото пристанище на река Сава, но предполагам, че 
него вече ще са го подложили на наблюдение и ще има 
засади, затова е най-добре да заложим на товарното! 
 - Е, никой не е казал, че ще е лесно. Ако избягвахме 
трудностите щяхме да си седим в Х. и да си живеем 
живота. Въпреки, че там беше само едно живуркане. 
 - Така е, сами взехме това решение и лично аз не 
съжалявам, какво от това, че е рисковано? Но пък вече 
имам валиден паспорт, с който после ще се измъкна от 
България, иначе откъде щях да търся? 
 -Така е, шефе, а и нали изначало мисията ни беше да 
трепем лошите! Праща ли те държавен човек – праща те, 
този лош ли е – даже много, почти злодей, а на това отгоре 
и ни плащат. Ние сами търсехме трудности и приключения, 
ето ги, пред нас са! Още повече, че това е последната ни 
мисия, годинките и на тримата напреднаха и е време да се 
кротнем. 
 - Никога не казвай никога, това правило го чух от теб още 
като ви обучавах, не знаеш на Сейшейлите на какви изроди 
ще попаднем! Може да се наложи и там да раздаваме 
правосъдие.  
 - Може, но ще е случайно, не целенасочено като сега. Ясно 
ми е, че лоши и корумпирани хора има навсякъде, но какво 
да се прави, такъв е станал животът! Но на нашия остров 
ние ще сме шефове, там такива няма как да попаднат. 
 - Та нали ще посрещаме милионери от целия свят, те как 
мислиш, че са станали такива. Много малко са тези като 
Буров, забогатели с честен труд, повечето богаташи са 
пълни отрепки. Някой от вас може ли да ми покаже поне 
един наистина богат човек, който хората да го уважават? 



Няма такъв, всичко се е случвало по втория начин, с връзки 
и с рушвети, а още в самото начало на прехода с 
необезпечени банкови кредити и далавери с масовата 
приватизация. Естествено всичко е на гърба на народа, и 
парите по банките бяха техни, и предприятията те ги бяха 
строили, че и безплатно, в безкрайните бригади и ленински 
съботници. Сега всичко това вече го притежава някой друг, 
как да го уважават? 
 - Ами нали и този, когото сме подгонили е такъв, да не би 
сега да харчи свои пари? 
 - Стига, стига, всички знаем как е! Нека сега се 
съсредоточим върху нашата задача и после да се махаме, 
че Индийския океан ни зове! 
 - Ами в такъв случай хайде да хапнем нещо, аз да се обадя 
на свръзката и да се прибираме, че като те чух за утре 
колко задачи си измислил трябва добре да сме починали.  
   Седнаха в едно приятно ресторантче близо до хотелчето 
им и си поръчаха специалитетите на заведението, после 
Иво звънна на Ивица Савич и му наръча от какво ще имат 
нужда. Оня прилежно си записа поръчката, като и за миг не 
се притесни от необичайните им искания, явно често му се 
бе налагало да върши подобни услуги. Уточниха мястото и 
часът за срещата, решиха, че 20 часа е добре, защото 
тогава вече притъмняваше. Те трябваше да наемат някаква 
кола и с нея да прекарат оръжието, но това си бе тяхна 
работа, не искаха да го занимават и с транспорта. Човекът 
ги увери, че ще успее да уреди всичко, пожела им лека нощ 
и затвори. Те поседяха още малко, послушаха оригинална 
сръбска музика и се прибраха в хотела, като поръчаха на 
администраторката събуждане за 6 часа.  
   Главният инспектор Чолич получи записът на разговора 
им само 40 минути след това. При него запъхтян дотича 
нощният дежурен и му подаде плика с разпечатката, която  
обричаше нашите хора на провал. За тяхно щастие 
локализацията на сателитен телефон не бе така лесна, 
както на мобилен или домашен и за тях те не знаеха нищо, 
освен това, което им бе споделил висшия полицай от 
България. Ако бяха засекли откъде се обаждат щяха да ги 



атакуват още тази нощ и да ги задържат или убият, но 
старата им техника нямаше чак такива възможности.  
 - Нещо голямо са замислили, г-н главен инспектор, не току-
така поръчаха снайпер. Да не би тези дни да очакваме 
някой държавен глава на посещение? 
 - Не, искат да убият един от техните! Измамник от висока 
класа, сега го пазим в хотел „Метропол Палас” в центъра. 
 - Че как така ще пазим измамник, мястото му не е ли в 
затвора? 
 - Можеш ли ги разбра политиците, веднъж си им враг, а 
друг път приятел! Не можеш им хвана спатиите! Но какво 
да ти обяснявам? Знаеш, че правителствата се състоят от 
хора. Някои от тях са по-човечни, но всичките си имат цена. 
И в този случай явно някой се е продал. Не ни дават и 
много подробности, вечното оправдание за следствената 
тайна, което значи, че истината никога няма да се разбере. 
Засега ни е наредено да го охраняваме, точно затова 
трябва да спрем ония. Тъй като не ги знаем къде са ще 
изчакаме до утре вечер, като се появят на срещата ще ги 
арестуваме. Но все пак, за да не стане някоя беля 
преместете големеца в друг хотел, а още по-добре и в друг 
град! Не искам после началството да ми реже от заплатата, 
че не съм се справил със ситуацията. Докато аз ръководя 
тази операция няма да допусна да го убият, а после, като 
премине опасността нека ония горе да решават какво ще го 
правят. Да се чуди човек защо им е този трън в гащите, 
говори се, че с действията си дори щял да свали 
правителството в София. 
 - Не можеш ги разбра българите, вместо да се радват, че 
някой ще го очисти, те ни предупреждават за опастността.  
 - При нашите източни съседи героите на са на мода, 
управниците им са по-долни и от нашите. Там враговете и 
съюзниците постоянно сменят местата си. А и нали ти 
казах, че е банкер, представи си какви пари играят! Сега 
искам да утроите хората, които следят този Ивица Савич, 
разберете и откъде ще се сдобие с оръжието! Не го 
арестувайте, оставете го до утре вечер, а като се срещне с 



тях приберете всичките! И колега, преместете човека 
някъде на сигурно място! 
   Тримата пратеници на секретаря изобщо не подозираха, 
че сега се решаваше съдбата им, те блажено спяха в 
хотела, в очакване на настъпващия ден. Дежурният в 
управлението обаче не бездействаше, той се обади в 
хотела да уведоми хората на банкера за надвисналата 
заплаха и нареди след 30 минути той и антуражът му да са 
долу във фоайето и да очакват микробус без 
опознавателни знаци да ги откара на друго, по-безопасно 
място. После отвори касата и от запечатан плик извади 
списък с нелегални квартири, за да види къде може да ги 
премести. Главният инспектор искаше мястото да не бъде в 
града, но те разполагаха само с два адреса извън 
столицата, и то доста далеч. Все пак той трябваше да 
изпълни заповедите и избра по-близката дестинация, на 
250 километра от тук, в град Ниш плащаха целогодишно 
цял апартамент и то не къде да е, а на третия етаж на 
хотел „Тами Резиденц”. Голямо пътуване щеше да падне, 
но нямаше как, свитата от бодигардове на банкера беше 
огромна и не можеха всички да се поберат на хеликоптер, а 
той надали щеше да се съгласи да се раздели с част от тях. 
Погледна адреса в Ниш и го продиктува на шофьора, който 
трябваше да управлява микробуса с височайшата особа.  
 - „Защо ли нашите не го утрепят още по пътя – замисли се 
той – какво са тръгнали да хабят ресурси за някакъв 
бандит. Крадил, крадил, та се забравил, а накрая и ще го 
пазим!”  
   Но разбира се, от него нищо не зависеше и като свърши 
каквото трябваше той се настани пред телевизора и 
започна да превключва каналите, до края на смяната му 
оставаха само няколко часа.  
   На разсъмване администраторката позвъни по телефона 
и събуди българските гости, които й благодариха и 
започнаха да се обличат. Бяха решили първо да наемат 
кола и с нея да посетят товарното пристанище, за да 
проверят какви са възможностите за измъкване оттам, а 
после мислеха да измерят възможно най-точно 



дистанцията по която щеше да мине куршумът. Резервният 
им път за бягство бе пътническото пристанище, построено 
на река Сава, затова искаха да огледат и него, после и 
тавана на кооперацията, където щяха да чакат жертвата си. 
Те не подозираха за предателството на секретаря и дори 
не предполагаха, че мишената им бе пътувала цяла нощ и 
вече се настаняваше в луксозния апартамент на хотел 
„Тами Резиденц”, доста далеч от тях, но много близо до 
София, само на 160 километра от българската столица. 
Закусиха и от близкото представителство на „Херц” наеха 
дългосрочно просторен миниван, винаги предпочитаха 
колата да е удобна, защото не се знаеше колко време ще 
прекарват в нея. До обед бяха обиколили и двете 
пристанища, убедиха се, че и двата варианта за бягство са 
добри, но все пак по-безопасно бе товарното пристанище. 
Там имаше монтирана само една камера на входа при 
охраната и една на края на кея, но и двете сочеха нагоре 
към небето, явно някой преди тях умишлено ги бе 
разфокусирал. Пазачът се оказа възрастен пияница, който 
още в този час лъхаше на джин, ако той и на другия ден бе 
на работа нямаше да имат проблеми да стигнат до някой 
товарен съд, отплаващ в тяхната посока. Обядваха и се 
насочиха към центъра, там Робинзон остана в колата, а 
Иво и Командо независимо един от друг с крачки измериха 
разстоянието от „Метропол Палас” до кооперацията 
отсреща, и двамата решиха, че е около 480 метра. Това бе 
добре, напълно в обхвата на техните способности, от 
легнало положение и без страничен вятър с качествен 
оптичен мерник щяха да виждат мишената си идеално. Да, 
изстрелът  определено можеше и да се получи. Всъщност 
всички бяха уверени, че ще улучат, и тримата във фермата 
поразяваха много по-далечни цели, но там и пушките им 
бяха от най-добрите марки. Вече се бяха разбрали да 
стреля Командо, той имаше богат опит от Камбоджа, а и на 
стрелбището често побеждаваше инструктора, който бе 
професионалист. Накрая поединично, за да не 
предизвикват подозрение се качиха на тавана на 



кооперацията и откъртиха едно заковано прозорче с 
идеален изглед към входа на хотела. 
 - Оттук няма да имам проблеми, с тази добра видимост ще 
улуча и монета. Стига нашият човек да ми осигури 
качествена пушка, а не някоя „Берданка”, ще се справя по-
добре и от актьора Том Беринджър в оня филм, който 
гледах наскоро.  
 - Много не се изцепвай, знаеш, че винаги нещо може да се 
обърка! Силен порив на вятъра, некачествен куршум или 
бдителен охранител и шансът ти се изпарява. Когато човек 
не разполага с достатъчно време неизвестните са твърде 
много. Иначе и аз съм уверен, че ще се открие пролука. Ще 
имаш на разположение само няколко секунди докато той 
стигне от входа на хотела до полицейската кола, това са 
максимум два изстрела. После зарязваме пушката тук и 
изчезваме, през задния вход на сградата се стига до 
съседната улица и до автобусната спирка. Там ще се 
разделим и всеки ще тръгне по обиколен маршрут към 
пристанището, до час трябва да сме там. Ако нещо се 
обърка ще използваме телефоните си, за да се 
координираме или да променим плана. Помнете, докато не 
ни арестуват нищо не е загубено, имаме стотици 
възможности за бягство. Белград е огромен мегаполис, 
дори тук да се скрием може да изкараме с години, а и пари 
имаме предостатъчно. Командо, ако нямаш възможност за 
стрелба не рискувай, и утре, и вдругиден ще има 
подходящи моменти! 
 - Ясно, значи утре сутринта трябва да опразним хотелската 
стая и да вземем чантите си с нас! 
 - Така е най-добре, не, че много ни трябват, но по дрехите 
ни има предостатъчно ДНК материал и после по него могат 
да ни заковат. Нека се подсигурим по всички фронтове и да 
не даваме на разследващите сламки, за които да се 
хващат! 
 - Гледам, че наближава часът за срещата, хайде да 
слизаме оттук, че до този площад сигурно е далече! Не 
бива да караме човека да ни чака, само той си знае на 
какво напрежение е подложен.  



 - Добре, взимаме оръжието и боеприпасите, вечеряме 
някъде и се прибираме да почиваме, защото утре още от 
сутринта трябва да дойдем тук и да чакаме Славов да се 
покаже. Помнете да купим един бинокъл през който Иво да 
следи входа на хотела, на Командо очите трябва да са 
отпочинали преди изстрела! Видиш ли го през бинокъла да 
излиза, кажи на стрелеца и се подготви за бягството! Аз в 
това време ще бъда на стълбището и ще внимавам някой 
живущ да не се качи, че от уплахата може и да му 
предизвикаме някой инфаркт.  
 - Ясно, на теория изглежда лесно, може и да се получи. 
Хайде да слизаме и да потегляме към площада, гледам, че 
осем часът наближава!  
   Тримата тихо слязоха по стълбището и през задния вход 
се измъкнаха на улицата за да разузнаят възможните 
маршрути за оттегляне. Точно на ъгъла видяха спортен 
магазин и купиха един скъп, но мощен бинокъл, през който 
Иво трябваше да разпознае банкера. После се натовариха 
на минивана, който ги чакаше на съседната улица и 
подкараха към площад „Теразие” за срещата със сръбския 
им помагач. Вече мръкваше и те се надяваха да разпознаят 
човека, ако не, щяха да ползват телефона. 
 - Наближава осем, ще пристигнем точно навреме. Ето го 
площада, доколкото виждам тук паркирането е разрешено. 
   Иво навря колата между две други и посочи на 
приятелите си един мъж, който стоеше на отсрещната 
страна и се озръщаше. 
 - Навярно това е нашият човек, доколкото виждам 
останалите са все по двойки. 
   Той понечи да слезе и в този момент Робинзон се 
пресегна и стисна ръката му. Усетил нечовешката сила на 
приятеля си Иво учуден се обърна и видя как и двамата му 
спътници напрегнато оглеждаха площада. 
 - Чакай, не слизай, тук нещо не е наред – зашепна му 
Командо – има твърде голямо движение на млади мъже и 
ми мирише на капан. Оня микробус също е спрял 
подозрително, виждаш ли го как е блокирал улицата! 



   Той още говореше, когато някой от телефоните им 
иззвъня и на дисплея на Иво се появи непознат номер. 
 - Момчета, аз съм, бай ви Петко! Имам лоши новини, 
приключвайте с операцията и изчезвайте! Оттук е изтекла 
информация какво се каните да сторите и тамошната 
полиция е уведомена, сигурно вече ви дебнат. 
   Гласът замлъкна и в слушалката се чу сигнал „свободно”. 
В това време до човека отсреща сякаш от нищото се 
материализираха трима младежи, които го наобиколиха, 
извиха му ръцете и го поведоха нанякъде, а от микробуса 
изкочиха още няколко служители на реда и започнаха да 
изискват паспортите на минувачите. 
 - Те не знаят кои сме и засега сме в безопастност. Иво, дай 
на заден, но леко, без паника, че да не привличаме 
внимание. 
   Двигателят на минивана тихо заработи и колата тръгна 
бавно назад, после покрай другите паркирали автомобили 
плавно увеличи скоростта и се насочи към най-близката 
пряка. Там подкараха по-уверено, като хора, победили 
лошия шанс. Никой не ги последва, нито се чуха свирки, 
полицаите завардваха площада и тези последни секунди 
им бяха добре дошли. Колата им излезе на главната улица 
и се загуби между стотиците останали автомобили, 
откарващи хората по домовете им.  
 - Твоята наблюдателност отново ме впечатли. Как усети 
капана? 
 - Е, нали знаеш, че няма случайни неща! Натрупат ли се 2-
3 съвпадения, значи нещо не е наред. 
 - И аз не вярвам в случайностите – намеси се Командо – на 
мен дори това, че сутрин жената се събужда с прозявка, а 
мъжът с ерекция ми говори нещо. 
 - Искаш да ми кажеш, че двете неща са свързани, така ли? 
 - Ами помисли си и ще видиш, че съм прав. 
 - Остави го Командо, на него само мръсни мисли са му в 
главата! Карай към хотела, явно не знаят нито как 
изглеждаме, нито къде сме отседнали! Там на спокойствие 
ще анализираме ситуацията, но предвид пълната 
секретност на цялата подготовка не мога да повярвам, че 



някъде сме се издънили. От малкото посветени някой ни е 
предал, но не мога да проумея защо, нали самите те ни 
изпратиха. 
 - Нали знаеш, че когато не става въпрос за пари, тогава 
става въпрос за много пари. Това е отговорът, според мен, 
друго не може да е. 
 - И аз така мисля, някой очаква дивиденти от този човек и 
го пази, затова ги е предупредил.  
 - Но за нашия избор знаехме само ние, секретарят и бай 
Петко, никой друг! Хайде, и премиерът може да е бил 
уведомен, но това са всичките посветени, други няма. 
 - Задайте си въпроса Qui bono и ще разрешим загадката! 
 - С твоите латински изрази май само ще я задълбочим. 
Какво е Qiu bono? 
 - В прост превод – кой печели? 
 - По метода на изключването знаем, че предателите не 
сме ние, а не е и бай Петко, защото той рискува с това 
обаждане и ни предупреди. Остават секретарят на МВР и 
министър-председателят, но аз залагам, че е секретарят, 
интуицията така ми подсказва, а и познавам лицемерието 
на управниците. При тях интересът е над всичко, няма 
приятелства, няма спазване на обещания, а за чест да не 
говорим. 
 - Според мен е невъзможно да е секретаря. 
 - Напротив, възможно е! И той е човек! А когато изключим 
невъзможното, онова, което остава, колкото и невероятно 
да ви се струва, трябва да е истината  
 - Поне маските паднаха. 
 - На когото и да залагаш белята е сторена и вече нищо не 
можем да направим. Останахме без свръзка, без оръжие и 
без ясен план, а на това отгоре по петите ни е цялата 
белградска полиция.  
 - Да, в трудна ситуация попаднахме, добре поне, че 
помислихме как ще се измъкнем. 
   Робинзон се намеси. 
 - Момчета, чакайте, нали ако избягаме все едно 
предателят е победил. Станалото, станало, за нас 
проблемите са си просто нови предизвикателства. Никой не 



ни знае кои сме, ще удължим престоя си и ще си свършим 
работата, за която сме дошли. Това ще е нашият отговор на 
всички, които мислят, че могат да се ебават с нас. Цял 
живот сме рискували, защо да се спираме точно сега? След 
това ако желаете вече можем да се откажем да променяме 
света.  
 - На Славов навярно са утроили охраната, вече и на 
километър няма да можем да го доближим! 
 - По-вероятно е да са го скрили някъде другаде, докато 
отшуми заплахата, но можем да звъннем на бай Петко и да 
го попитаме. Имам чуството, че този човек, въпреки, че е 
обикновен домакин, знае всички тайни на ведомството. 
 - Та той от години ври и кипи в тази работа, точен е и всеки 
му се доверява. Ето, и сега отнякъде бе разбрал, че ни 
дебнат, затова ни предупреди. 
 - Вече не дължим лоялност никому и ръцете ни са 
развързани. Който е искал да ни спре по този начин, 
сгрешил е! 
   Докато разговаряха стигнаха до своето хотелче, 
паркираха колата и се качиха в стаята си. Навън бе 
мръкнало съвсем и те се радваха, че имат подслон над 
главите си, а не им се налага да се крият по пристанищата 
и в трюмовете на корабите. Иво извади телефона си и 
набра последния абонат, който го бе търсил, след кратка 
пауза отсреща прозвуча задъханият глас на техния 
домакин във фермата. 
 - Момчета, живи ли сте, помислих, че са ви прибрали? 
 - Бяхме на косъм, но се измъкнахме! За съжаление 
арестуваха сърбина, който ни помагаше и сега сме без 
оръжие и без ясен план как да продължим. 
 - Какво ще продължавате, прибирайте се насам! Не 
виждате ли, че някой ви прецака, и то жестоко.  
 - Знаеш ли кой беше, бай Петко? 
 - Досещам се, но нямам доказателства. Оттук-оттам дочух, 
че този човек се е оплел с хора от кръга на банкера и сега 
като се случи това с вас, слуховете ще се окажат верни. 
Ако подозренията ми се оправдаят ще излезе, че жестоко 
съм се лъгал в този човек. Жалко, защото го харесвах, а 



след тези му постъпки ще се наложи да преосмисля 
чуствата си. Но не отлагайте връщането, сега ако ви 
заловят няма да има кой да се застъпи за вас и ще се 
превърнете в обикновени престъпници. 
 - Ние не оставяме недовършена работа, в планините 
откъдето идваме мъжете държат на думата си. Каквото сме 
решили, ще го направим! 
 - Доколкото разбрах Славов са го преместили, сега и да 
искате, нищо не можете да сторите. 
 - Да, това е лоша новина. Ти можеш ли да разбереш къде 
са го скрили? 
 - Шофьорчетата, които идват тук, са бъбриви, може и да 
споменат нещо. Ще ги подпитам и ако дочуя нещо ще ви се 
обадя, но по-добре се откажете, мощен противник имате 
насреща си! 
 - Ще видим, ако наистина се окаже невъзможно не си 
струва да рискуваме. Утре вечер ще ти се обадим, ако си 
научил нещо ще ни информираш! 
 - Съгласен съм, знаете, че сте ми любимци и за вас 
специално ще се постарая. Ако трябва ще извадя от моята 
прочута гроздова ракия, но ще развържа нечий език. 
 - Така те искаме! Хайде, до утре и се пази! 
 - Вие също! Лека нощ! 
   Иво затвори телефона и го хвърли на масата. 
 - Е, приятели, чухте го! Ще се свържем отново утре вечер и 
ако той е успял да разбере нещо, ще го научим и ние! 
 - В такъв случай от бай Петко зависи дали ще продължим 
със задачата или не. Ако той не ни съобщи новото 
местонахождение на банкера, оставаме с вързани ръце и 
наистина трябва да се прибираме. 
 - Това значи безславно да приключим работата си за 
правителството. 
 - А какво да направим, да търсим мишената си из цяла 
Сърбия ли? Тукашните власти са железни, тях войната, 
която Милошевич им натресе ги закали и с тях шега не 
бива. Които оцеляха и които още работят в полицията са 
толкова обръгнали на гадости и на жестокости, че ще ни 
убият без да им мигне окото. След като нашите ни пречат, 



бягството не го приемам като провал, по-скоро е тактическо 
отстъпление. 
 - Обаче ако се върнем в София живи, искам да потърсим 
сметка на секретаря, той направо ни хвърли на вълците! 
Почти се бях вързал, че е изключение от правилото, а ето 
че пак се излъгах. 
 - Купили са го, а само кръвта измива златото! 
 - А наистина ли сме сигурни, че той ни е предал? 
 - Първо, никой друг не знаеше, ако изключим бай Петко. 
Второ, в случая трябва да се запитаме cui bono, тоест кой 
има полза, кому беше нужно това? Колкото и да мисля, се 
сещам само за един човек. 
 - Нали ще бързаме да се махаме от страната, едва ли ще 
имаме време да се занимаваме и с него. Е, ще го вкараме в 
черния си списък, може и на него някой ден да му дойде 
редът. А и какво да очакваме от човек с такава странна 
фамилия, представяте ли си какви подигравки е преживял в 
училище? 
 - Че какво толкова странно намираш в нея? 
 - Ами Новков някак ми звучи като нов ковчег, не сте ли 
съгласни? Като БОРКОР или като ГЕНСЕК, веднага ти 
навява определени асоциации. 
 - Да, като се замисля май си прав! Ако аз имах подобно 
фамилно име, не бих се натискал да давам автографи. 
Хайде сега да лягаме, но един да остане на пост и да заеме 
позиция при прозорците, тази нощ ще се редуваме да 
наблюдаваме улицата долу. 
 - Мислиш, че е опасно ли? 
 - По принцип – да, властите вече знаят за нас, знаят и, че 
сме се настанили някъде. Спасява ни това, че в Белград 
има хиляди места за нощуване и те няма как да проверят 
всичките, но бъдете сигурни, че вече звънят по хотелите! 
Оттук имаме три възможности за измъкване - покрива, 
прозорците и през главния вход, така, че усетите ли 
някакво раздвижване долу, причината ще сме ние. Тъй като 
ги очакваме, ще реагираме по-бързо от тях и ще излезем 
през покрива, още преди да са отцепили околните улици. 
Целта ни е да устискаме до утре вечер, тогава ще се чуем с 



бай Петко и ако от него получим нови координати, ще се 
отправим натам. 
 - Тогава аз оставам да пазя, а вие лягайте, като ми се 
приспи ще събудя следващия! 
   Командо придърпа стола си до прозореца и зае удобна 
позиция, а другите налягаха, след няколко минути стаята 
потъна в тишина. 
   Нощта протече спокойно, никакви камионетки без 
опознавателни знаци не паркираха по ъглите на 
кръстовището отсреща и никакви командоси не се появиха, 
явно властите търсеха в друга посока. Призори те един по 
един напуснаха хотелчето, пиха кафе в близкото заведение 
и се сляха с хората, бързащи за работа. За по-безопасно 
решиха днес да се придвижват с градския транспорт и бяха 
паркирали наетата кола през две улици от тяхната. Багажът 
им също ги чакаше в стаята, прибран в чантите, но ако се 
наложеше можеха да минат и без него, всичко по-ценно бе 
напъхано по джобовете им. Вече в центъра се поотпуснаха 
и седнаха на една пейка в закътано паркче. 
 - Момчета, днес ще убиваме времето и ще чакаме да 
мръкне. Здрави сме, имаме пари и документи, затова не 
бива да се оплакваме! Наобед ще хапнем някъде и ще 
обикаляме магазините, така времето минава по-бързо. 
Съгласни ли сте? 
 - Ден като ден, само дето половината полиция е по петите 
ни.  
 - Всъщност не съм особено притеснен, дори предателят от 
България да е описал как изглеждаме, сега сме съвсем 
различни, а и никой тук не знае, че сме чужденци. В този 
многомилионен град е много трудно да откриеш някого, 
дори и да притежаваш снимката му. Искате ли да тръгнем 
по брега на Дунав и да повървим, после по някой мост ще 
го пресечем и ще се върнем от другата му страна, така 
денят ще премине по-бързо? 
 - Хайде, защо не? Водете ме където пожелаете, и двамата 
познавате Белград по-добре от мен! 
 - Идвал ли си тук по състезания? 



 - Многократно, но времето на спортиста преминава на 
стадиона, в ресторанта и в хотела, нямахме много време да 
разглеждаме забележителностите. 
 - А харесваше ли ти да спортуваш? 
 - По онова време всеки вършеше онова, в което го биваше 
най-много. Ако ме питате дали съм забогатял, отговорът ми 
е не, социализмът не понасяше хората да имат много пари. 
Всъщност от спорта ми останаха само травми и спомени от 
местата, където съм бил, нищо друго. От ЦСКА ми бяха 
дали една панелна гарсониера в „Младост”, нямаше дори и 
балкон, но съм ви разказвал, че когато се разведох 
съдийката я присъди на бившата ми съпруга и аз се върнах 
в Х..  
 - Е, предполагам, че не съжаляваш, лудницата в София на 
никого от нас не би се отразила добре. 
 - За това, че се махнах от столицата хич не съжалявам, тя 
един вид ми направи услуга, тогава повече ме ядоса 
несправедливото й решение. 
 - Не беше ли това онази Малева, която преди около година 
ти една нощ посети в дома й в София? Тогава бяхме там по 
други задачи, но намери време и за нея. 
 - Същата, Асен ми отключи, аз влязох и така нагласих 
нещата, че да изглежда сякаш е умряла в съня си. Не 
помня дали ви разказах какъв разкош беше в дома й, а 
жилището й се състоеше от три апартамента, свързани в 
един. Видно бе, че добре е печелела от странните си 
съдебни решения, но какво остави след себе си? Десетки 
изиграни хора като мен, няколко щастливци, успели да 
купят благоволението й, а самата тя, умряла в самота, 
въпреки всичките си пари. Тогава много се чудех дали да 
не й натъпча в устата една пачка банкноти, та колегите й 
малко да се стреснат, но прецених, че безопастността ми е 
по-важна.  
 - Съдебната зала е като болница, в нея могат да се случат 
ужасни неща. Добре си направил, че си се въздържал, 
прекалената показност води до грешки, а понякога каквито 
и знаци да даваш на останалите, те все си мислят, че на 
тях няма да се случи.  



 - Но все пак сигурно не ти е било лесно да убиеш жена? 
 - Справедливостта винаги е лесна, а и имайки предвид на 
колко човека е навредила, нямам проблеми със съвестта 
си. Ти сам видя, че в стаята на срама виси снимката на 
Веска Мерудиева, оная измамница, която ограби хората и 
избяга в ЮАР. Щом висшите държавници са преценили, че 
трябва да я накажат със смърт, значи полът не е от 
съществено значение, важно е възмездието.  
 - А с бившата ти съпруга какво става? 
 - Пропаднала е напълно, когато Валди ми я показа за 
последно, спеше пияна на бара в ресторанта. По неговите 
думи сега тя обслужва сексуално желаещите в квартала и 
тарифата й е цената на една-две водки. 
 - С нея деца не създадохте ли? 
 - Живяхме заедно около година и за това време не се 
получи, но съдейки по начина й на живот тя още тогава е 
била тотално повредена, всичките й детеродни функции 
отдавна са били изгубени. Бракът ни умря много бързо, 
далеч преди разводът да извърши официалното му 
погребение. Но нека повече не говорим за нея, че имам 
лоши спомени от оня период, по-добре да решим тук какво 
ще правим! 
 - Сега най-важно е да установим новото местонахождение 
на Цвятко Славов, иначе сме в задънена улица. Всичко 
зависи от бай Петко, ако довечера ни даде някаква 
информация ще е добре, ако не, се връщаме. Но все си 
мисля аз какъв късметлия съм, че не съм се оженил, и ти, и 
Командо много сте пострадали от жените си.  
 - Прав си, настана време, в което повечето не гледат теб, а 
джоба ти, но аз и без това вече нямам илюзии. Сега когато 
съм с жена пак давам всичко от себе си, но за кратко, после 
всеки да върви по пътя си, един вид - ти на мене, аз на 
тебе. Предполагам, че ако не се налагаше да задоволяваме 
някои свои потребности, отдавна щях да съм забравил 
другия пол, писнало ми е и от прищевките им, и от 
неоправданото им самочуствие и от изкуствените им цици! 
Но какво да правиш, природа, нужно е да се съобразяваме 
с нея. Аз повече се чудя на някои богати хора, които все 



гледат да забият някоя актуална от жълтите страници 
мома, все си мисля, че като са успели да се замогнат 
трябва да имат малко мозък в главите си. Защо им е 
потрябвало да бъдат непременно с тия генно-
модифицирани златотърсачки, та те един обикновен 
разговор не могат да проведат. Повече са известни с това 
кой ги е ебал преди това и колко кубика силикон имат в 
себе си, но ако я накараш да сготви една манджа ще се 
чуди откъде да започне. Отначало изразът „кухи лейки” ми 
се струваше прекалено силен, но отдавна се убедих, че за 
повечето „известни” курви си е точно на мястото. Командо, 
вашите неща с Петя как вървят? 
 - Засега добре, но може-би защото рядко сме заедно. И тя 
здраво е надула бюста, понякога си мисля, че ако е пълен с 
хелий, вместо силикон, като нищо ще излети в небесата.  
 - Това добре го каза, направо си я представям как се носи 
във въздуха. 
 - Но съм решил да я взема на Сейшейлите, все пак ми е 
съпруга. Нали знаеш израза „Първия път човек се жени от 
глупост, втория – от слаба памет”! Иначе напълно 
подкрепям думите ти, започнем ли много-много да им 
сваляме звезди и да им се доверяваме ни се качват на 
главите, по-добре да не им даваме такъв повод. Абе хората 
още от древността са измислили проституцията – плащаш, 
чукаш и бягаш, до следващият път.  
   Вече наближаваха реката, когато телефонът на Иво 
отново иззвъня, втори път за два дни. Той погледна 
дисплея и вдигна показалец пред устните си, беше кодът на 
България. Всички се умълчаха и той натисна бутона за 
свързване. 
 - Ало, момчета, аз съм, бай ви Петко. Разбрах къде са 
преместили банкера, имате ли нещо за писане? 
 - Браво, бай Петко, много време ще ни спестиш! Наблизо 
ли е нашият човек? 
 - Да диктувам ли? 
 - Казвай, ще запомним! 
 - Засега сте доста далеч от неговата орбита. Той е в град 
Ниш, хотел „Тами Резиденц” на улица „Дурмиторска”. 



Казаха ми, че хотелът не е голям, само на пет етажа, като 
първият и вторият са ресторанти и зали. Него са го 
настанили на третия етаж, но не знам точно в коя стая. 
 - И това стига, колега, не знаеш колко ни помогна! 
Информацията сигурна ли е? 
 - От два източника, а единият от тях никога не ме е 
подвеждал. Тук има голямо раздвижване, секретарят идва с 
още двама от службите и търсиха нещо в стаята ви.  
 - Благодарим ти, че толкова рискуваш заради нас, ти си 
истински приятел!  
 - Сега трябва да затварям, както виждате не се обаждам от 
моя телефон. Желая ви късмет, идете и го намерете! 
 - Ще се постараем, желаем ти всичко хубаво! Късметът е 
късмет само ако знаеш как да се възползваш от него. Ние 
определено знаем! 
   Иво затвори и се обърна към другите. 
 - Е, приятели, чухте новините от България, имате ли 
някакви идеи? 
 - Ами потегляме към Ниш, какво друго ни остава? Тези, 
които са го преместили не предполагат, че ще научим къде 
са го скрили и няма да са особено бдителни, но въпреки 
всичко нека ги затрудним допълнително! Стаята ни е 
предплатена и тъй като багажът ни е там, от персонала ще 
мислят, че я ползваме, но ние повече там няма да се 
вясваме. Сега само трябва да си приберем микробуса и да 
пътуваме с него, защото гарите и автогарите може и да са 
под наблюдение. Дрехи, тоалетни принадлежности и всичко 
необходимо можем да си купим отвсякъде, няма какво да 
жалим за вещите си. Но продължавам да се чудя на 
секретаря, възложи ни задача, а после ни предаде. 
 - Какво толкова не ти е ясно, типичен политик! Иска да се 
свърши нещо, а не позволява на изпълнителите да го 
направят както трябва. 
   Тримата наеха едно такси и след половин час бяха при 
колата си, но все още не бързаха да се качват в нея, 
известно време обикаляха наоколо и се оглеждаха за нещо 
подозрително. Накрая прецениха, че е безопасно и вкупом 



се натовариха, а Командо отвори жабката и измъкна от там 
подробна пътна карта. 
 - Ние сме тук, а ето къде е Ниш, по магистралата са около 
250 километра. Три часа спокойно каране и сме там, а 
доколкото виждам после до София е много близо, малко 
над сто километра.  
 - Там ще наемем хотел в близост до неговия, но бройката 
ни е лесно разпознаваема, затова ще се регистрира само 
един от нас. Ще платим за апартамент и после никой от 
персонала няма да ни задава неудобни въпроси, при тия 
цени наемателят има право и на гости.  
 - Това е добра идея, ще я прецизираме по пътя, а сега 
нека не губим повече време в приказки! Кой ще шофира? 
 - Все едно, важното е да стигнем. Карай ти, но внимавай, 
не давай поводи да ни спират! 
   Командо уверено подкара, GPS-ът в колата ги насочи към 
най-близкия изход от града и скоро подминаха трите високи 
небостъргача, символи на Белград, качиха се на 
първокласния път и поеха към новата си дестинация. И 
магистралата като ЖП релсите бе в отлично състояние, 
като я сравнеше с българските пътища човек започваше да 
се чуди всъщност коя от двете държави само преди няколко 
години е преживяла война и тежки бомбандировки.  
   Поддържаха равномерно темпо, дори си позволиха 
веднъж да спрат за кафе и следобед пред тях най-сетне се 
показаха предградията на големия град. Пак с помощта на 
GPS-а се ориентираха за местоположението на „Тами 
Резиденц” и няколко пъти го обиколиха, за да добият обща 
представа, а после според предварителния сценарий Юлий 
Соколов или иначе казано Робинзон, нае обширен 
апартамент в съседния хотел. Двете сгради бяха 
отдалечени най-много на 300 метра и от терасата на своето 
жилище те дори и с просто око виждаха какво се случва 
пред централния вход на „Тами Резиденц”. Ако имаха 
късмет можеше да се окаже, че тяхната мишена е 
настанена в стаите откъм близката страна, в такъв случай 
като нищо можеше случайно да видят и банкера на балкона 
си, ако той въобще някога се показваше. Всъщност 



шансовете за това бяха 50 на 50 и математически 
погледнато тази вероятност бе напълно възможна. Тримата 
приятели отново паркираха автомобила си в една съседна 
уличка и тръгнаха по магазините, за да си купят някои по-
необходими за ежедневието вещи и дрехи. Пари имаха 
достатъчно, досега бяха изхарчили около 2-3 000 евро, а не 
мислеха и много да се застояват в Ниш. Засега целта им бе 
извадила късмет, защото ги предадоха и властите я 
преместиха навреме, но тук везните отново се бяха 
наклонили в тяхна полза. Те бяха нестандартни, 
непридвидими и доказано смъртоносни, ако отново не се 
случеше нещо извънредно, се надяваха, че този път ще 
успеят.  
 - Момчета, точно сега имаме нужда от един снайпер, от 
тази дистанция безпроблемно ще го сваля.  
 - За съжаление свръзката ни е арестувана и няма кой да 
ни набави подобно оръжие. Но то може и да не ни 
потрябва, тези дни ще разузнаем обстановката и ако 
обстоятелствата разрешават може да го направим и по 
друг начин. 
 - Какъвто и да е той все ще ни трябва някакво оръжие или 
експлозив, никой няма да ни позволи да го доближим и да 
го умъртвим с голи ръце.  
 - Ако опрем до експлозива аз ще ти забъркам такава смес, 
че ще отнесе половината хотел.  
 - Шегуваш ли се? 
 - Дори в Интернет можеш да намериш рецепти и повярвай 
ми, истински са! Знаеш ли, че ако смесиш азотна и сярна 
киселина, а после прибавиш най-обикновен глицерин, се 
получава нитроглицерин, вещество с огромна мощ и 
разрушителна сила. За съжаление той е много нестабилен 
и има навика да избухва когато си поиска, затова и 
повечето терористи не го предпочитат. Но ако събереш на 
едно място обикновен азотен тор, използван в селското 
стопанство и дизелово гориво, това е друга работа, 
взривява се единствено от детонатор.  
 - Този азотен тор не е ли обикновена амониева селитра, 
навремето по всички стопански дворове я имаше с тонове? 



 - Точно така! Доколкото знам, преди години така сринаха 
Световния търговски център в Щатите, само няколко 
бидона, пълни с тази смес бяха достатъчни.  
 - Робинзон, наистина ли е толкова просто, та така излиза, 
че всеки може да създаде експлозив? 
 - Много е лесно, повярвай ми! Аз мога да създам динамит, 
нитроамин, пироксилин или тротил, всичките са на 
основата на азотна киселина и съставките им ги продават в 
аптеките и в магазините за битова химия. Ако ви кажа, че 
навремето един го убихме с въздушната възглавница на 
автомобила му, сигурно няма да ми повярвате. 
 - Това пък как стана? 
 - Сега ще ви разкажа! Преди трийсетина години, когато моя 
милост още служеше в СОБТ един яркопроявен 
криминален тъпанар се бе взел насериозно и момчетата му 
тормозеха и рекетираха дребните собственици на 
магазини, които тъкмо прохождаха в бизнеса. На няколко 
пъти го предупредихме, дори веднъж го понатупахме, но 
той не взе от дума, парите на другите много го влечаха. 
Беше си купил и нова кола, една от първите с въздушни 
възглавници, които ако катастрофираш автоматично се 
надуват и предпазват тялото ти от удар във волана. 
Отнякъде бях прочел какво предизвиква тази супербърза 
реакция, трябва да ви кажа, че са нужни само 40 
милисекунди, за да се надуе възглавницата, ако стане по-
бавно ти ще я превариш и ще си раздробиш гръдния кош в 
кормилото. Оказваше се, че при смесването на две 
обикновени съставки, натрий и азот, се образува безвреден 
газ, натриев азид, но той се отдепя толкова бързо, че 
успява мигновено да надуе възглавницата. Една нощ ние 
отключихме колата му, разглобихме таблото и когато 
открихме сгънатата възглавница я облепихме с метални 
гайки, а после свързахме устройството, което я задейства, 
със стартера. Можехме направо да му сложим и бомба, но 
той на няколко пъти през деня караше момчетата си да я 
оглеждат за експлозиви и навярно щяха да я открият.  
   И така, на сутринта след щателната проверка той се качи 
в новата си придобивка и когато завъртя ключа, 



възглавницата се изду и гайките отнесоха предницата на 
лицето му, навярно последното му възприятие е било доста 
гадно.  
 - Почувствал се е като при нокаут. 
 - И то след удар от Майк Тайсън. После нашите експерти, 
които изследваха колата се произнесоха, че от огромната 
скорост, с която се надува възглавницата, гайките са се 
превърнали в шрапнели, те ще те убият дори да седиш на 
задната седалка. Можеш да ги замениш със сачми или с 
пирони, но ефектът ще е същият, това са все едно осколки 
от ръчна граната. Разказвам ви всичко това, за да 
разберете, че има много начини да убиеш някого, нужно е 
само да се добереш до него.  
 - Ами точно тук е проблемът, него вече сериозно ще го 
пазят и ако тръгнем да го доближаваме или ще ни 
арестуват, или направо ще ни застрелят. Явно пак ще стане 
с някакво далекобойно оръжие, друг начин не виждам. 
 - В Белград през войната се бях запознал с някои от 
момчетата на Аркан, но имайки предвид с какво се 
занимаваха предполагам, че сега повечето от тях или са в 
затвора или направо в гробищата. И да има някои оцелели 
се крият от трибунала за военни престъпления и са 
потънали в такава нелегалност, че е невъзможно човек да 
ги открие. 
 - Те с какво биха ни помогнали? 
 - Най-малкото с някоя снайперова пушка, повечето си 
падаха по руските „Драгунов” и все някъде са складирали 
десетина бройки. Трябва да ви кажа, че руснаците може 
много-много да не наблягат на красив външен вид, но 
оръжията им са едни от най-добрите. Едно от последните 
им изобретения е супер точна пушка, произвеждат я само 
за спецчастите си. Инициалите й са ВСС, но е по известна 
като „Винторез”. Наистина е добра. Помислете си 
калашника преди колко години е бил изобретен, а все още 
продължава да е предпочитано оръжие от армиите по 
целия свят!  



 - За този автомат оръжейните експерти напоследък имат 
съмнения, че е изобретен от руснаците, доказателствата 
сочат, че го е проектирал немецът Шмайзер. 
 - Може и така да е, това няма да е първата кражба на 
технологии. Елате да влезем тук, искам да купим някой 
бинокъл или далекоглед, та от терасата непрекъснато да 
следим фасадата на „Тами Резиденц”! 
   Магазинът предлагаше богат избор и те се спряха на един 
мощен телескоп с триножник „Бушнел”, а за всеки случай 
избраха и един портативен бинокъл от същата марка. 
Отново купиха и три уоки-токита, техните останаха в 
белградския хотел с целия им багаж, а такива средства за 
бърза връзка им бяха крайно необходими. Напазаруваха и 
някои неща от първа необходимост за себе си и натоварени 
с покупките се насочиха към своя хотел. В апартамента 
първата им работа бе да монтират телескопа на балкона, 
после Иво си придърпа една табуретка, седна на нея и 
прилепи око в окуляра.  
 - Аз съм първа смяна, след час-два нека дойде някой да ме 
смени! 
   Отпиваше от кафето си и наблюдаваше предимно входа и 
терасите на третия етаж, защото от бай Петко бяха 
научили, че крият банкера някъде там. Една стая особено 
го привличаше, нейните пердета бяха плътно спуснати, но 
вратата към балкона бе полуотворена, а точно отгоре й, но 
на покрива двама човека седяха на рибаски столчета, 
пушеха и си говореха нещо. Иво извика двамата си 
приятели. 
 - Момчета, виждате ли ония на покрива отсреща? Бас 
хващам, че са от охраната му, завардили са всички 
подстъпи. 
   Робинзон надникна през телескопа. 
 - Прав си, страх ги е някой да не се спусне с въже. Това 
трябва да ни подскаже, че той е някъде отдолу, долу-горе 
под тях. Внимавай и те да не те забележат! 
 - Има една стая със спуснати пердета. Погледни на третия 
етаж, някъде по средата е! 



 - Виждам я, те отвреме-навреме се люлеят, значи вътре 
има някого. Момент, някой излиза! 
   Командо се втурна и бързо се върна с бинокъла. 
 - Той е, мамицата му, без никакво съмнение.  
   Цвятко Славов се бе показал на балкона и гледаше 
надолу към булеварда, навярно тук се чувстваше в 
безопасност и спокойно се бе облегнал на парапета. 
 - Браво на бай Петко, виждам, че не ни е подвел! Тоя човек 
излезе свестен, не ще и дума! 
 - Е, открихме го! Като го гледам не ми изглежда притеснен, 
в Белград се озръщаше много повече. 
 - Той не предполага, че още е в опасност, знае, че 
сръбските служби му пазят гърба. Но на какво се надява, че 
още не се е предал, на някоя сделка ли? 
 - Всеки с много пари се има за недосегаем, да не мислиш, 
че този е по-различен. Хората са склонни да забравят, 
когато след десетина години се появи в България едва ли 
някой ще помни какви ги е вършил. Сега явно си прави 
сметката да отпътува нанякъде и да си живее живота, както 
правят повечето богати бегълци. 
 - Той и Илия Тодоров си бе направил подобна сметка, но 
тя се оказа неточна. Направо им се чудя на тия хора, как 
могат въобще да си помислят, че ще им се размине? 
 - Е, виждаш, че си го мислят, а на някои наистина им се 
разминава. Нали чу секретаря, повечето ги знаят къде са се 
заврели, но със законови методи са безсилни да ги върнат, 
а такива групи като нашата все още са твърде малко. 
Просто няма как да стигнем до всички, това е неприятната 
истина. 
 - Така си е, ето и банкера е под носа им, но сърбите не ни 
го връщат, първо искат самите те добре да го издоят. 
 - Ще го издоят те, ще го издоят адвокатите му, а накрая 
навярно и съдиите и въпреки всичко под натиска на 
общественото мнение пак могат да го осъдят ефективно. 
 - Не ми се вярва, досега историята не помни такъв случай! 
 - Има един, спомням си, че преди години един организатор 
на финансова пирамида полежа в затвора. 



 - Прав си, сещам се, вкараха го за малко и после излезе да 
харчи откраднатото на воля! С този, ако се предаде, ще се 
случи същото. 
 - Е, нашата работа е да не допуснем това да стане, 
греховете му трябва да бъдат адекватно наказани, защото 
нищо чудно някоя като Чаталова да му даде 1-2 години при 
свободен режим и да си измие ръцете. Кажете сега, имате 
ли някакви идеи как можем да го убием! 
 - Ти сам си ни учил, че няма невъзможни неща. Можем да 
се качим на покрива, да елиминираме охраната и оттам с 
въже да се спуснем на балкона му, по-точно само един от 
нас и отсега ви моля това да бъда аз. Вратата му е 
гостоприемно отворена, ще вляза при него и за 1-2 минути 
ще му разясня последиците от прекомерната лакомия, 
която е имал глупостта да прояви. Естествено, това ще е 
само загуба на време, защото после ще му извия вратлето, 
но нали и на осъдените се дава право на последна дума. 
 - Това е възможност, която не бива да отхвърляме и 
според мен е лесно изпълнима. Има някои неизвестни с 
вътрешното разположение в хотела и броя на 
охранителите му, но ако се престорим на туристи ще можем 
поне малко да разузнаем и по етажите. 
 - А може и в стаята при него да има хора, нали видяхте 
колко човека се въртяха около него в Белград! Те при 
всички случаи са въоръжени и като нищо ще те надупчат 
още през първите секунди. 
 - Така е, може би първо трябва да вдигнем шум в 
коридора, та да ги изкараме от стаята, Робинзон може да 
забърка някоя гърмяща смес. 
 - Достатъчно, ученици мои, идеите ви си ги бива, но 
предполагам, че в оня хотел ще са разположени и много 
препятствия, които могат да объркат всичко. Нали 
разбирате, че имаме право само на един опит, ако се 
провалим ще го скрият толкова надълбоко, че и цяла армия 
няма да може повече да го открие. Именно в това се състои 
сега сложността на задачата, издъним ли се, край! Нека да 
обобщим какво научихме досега! Разбрахме къде е, 
убедихме се, че на балкона си не е особено бдителен и се 



чуства в безопасност, освен това не заключва тази врата. 
Пердетата са спуснати, но те покриват само прозорците, 
когато вратата е отворена, към вътрешността на стаята зее 
широк отвор. Ето го нашия шанс, измислете начин как да 
вкараме нещо смъртоносно вътре и сме успели! 
 - Един гранатомет би бил идеален, но ако разполагахме с 
такъв. 
 - Оттук до там е далеч, дори да го имахме, трудно ще 
уцелим стаята, но въпреки всичко идеята не е лоша. 
Командо, ти нещо ще предложиш ли? 
 - Виждате ли малкото паркче пред хотела му? Ако седнам 
на някоя пейка там, ще ни бъде много по-лесно да му 
подхвърлим нещо. 
 - Точно така, момчета, приближаваме се към 
разрешаването на проблема с разстоянието. Ясно е, че ще 
го направим с експлозив, който е моя грижа, остава да 
измислим как да го вкараме в стаята и да го взривим в 
точното време. 
 - Щом ще усигуриш експлозива, можем да купим един по-
голям радиоуправляем хеликоптер, да прикрепим взрива 
към него и чрез пулта за управление да го насочим 
накъдето искаме. 
 - Ето това е, сега продават електрически модели, които не 
вдигат никакъв шум и след малко тренировки на някоя 
отдалечена поляна и ние ще можем да го подкараме. 
   Иво се намеси: 
 - Аз имах такъв навремето, идеята не е лоша, но от опит 
знам, че те не могат да вдигат товари, просто не са 
проектирани за това. Производителите са се постарали да 
ги направят леки и маневрени и мощността на двигателите 
им е колкото да носят собственото им тегло. Ето какво ще 
ви предложа! Спомняте ли си, че наскоро във фермата, по 
новините гледахме именията, които някои кметове 
тихомълком са си построили под носа на наивните 
избирателите и са скрили всичките екстри зад високи 
зидове? От някаква телевизия се сетили да използват 
новите технологии и прикрепили камера към едно 
летателно средство от ново поколение, названието му е 



дрон. Всъщност то не е толкова ново, американците 
отдавна ги използват в горещите точки по целия свят да 
следят вражеските позиции, а напоследък дори пускат 
бомби и ракети с тях. Хубавото при тях е, че се управляват 
лесно, освен това имат и по-голям обсег от детските 
хеликоптерчета, но най-важното им предимство е, че са 
товароносими, по корпуса можеш да прикачиш различни 
неща. 
 - Сещам се за тези уредчета, наскоро на един футболен 
мач с нещо подобно спуснаха от небето знамето на единия 
отбор.  
 - Точно така, почти предизвикаха дипломатически скандал. 
Онова беше квадракоптер, защото е с четири носещи 
витла, но има и по-мощни модели с пет перки, които ще 
вдигнат и тежка камера. Ясно е, че щом носят бомби 
съществуват и наистина яки модели, но на нас чак такъв не 
ни трябва, достатъчно ще бъде да вдига 2-3 килограма. 
Ниш е голям град, в магазините не може да няма от тия 
летящи апарати и ако потърсим, навярно ще открием. 
 - Дори съм сигурен, в България на няколко места съм 
виждал, а и не са толкова скъпи – по 1000-2000 лева са.  
 - Иво, идеята ти е невероятна, още довечера ще се 
разходим по специализираните магазини и ще купим един. 
Ще изберем някой по-мощен, ако ще да струва и 3000 евро. 
 - Твоята бомба колко ще тежи? 
 - Не много, около килограм, но към нея ще прикачим и 
нещо да я задейства, така, че най-много 2 килограма. 
 - Предполагам, че с такава тежест няма да е проблем да 
вдигнем дрона във въздуха, два килограма са нищо. Ще му 
заредим батериите докрай, а може да олекотим и самата 
му конструкция, като свалим ненужните части от него. Ти 
как мислиш да задействаш експлозива? 
 - Спомняте ли си двамата наркобосове, които убихме в 
Унгарския ресторант в София, при тях използвах GSM, 
който задейства зарядите в тръбата под масата. Сега ще е 
нещо подобно, за друг леснодостъпен дистанционен 
детонатор не се сещам, а и телефони лесно се намират. 
Ще ни е нужна и СИМ-карта, без нея няма да стане. Ами 



какво чакаме, хайде да излезем да хапнем нещо и да 
тръгваме за покупки, защо да си губим времето? 
   Заради наблюдателите на отсрещния хотел прибраха 
триножника с телескопа вътре, преоблякоха се с част от 
новите дрехи и напуснаха хотела. Отпред чакаха десетки 
таксита и те обясниха на един шофьор какво търсят. 
 - Ясно, подарък за децата! Качвайте се, ще ви откарам 
точно където трябва! 
   Те се натовариха и той насочи колата към гарата, после 
отби по широк булевард и след половин час спря пред 
голям магазин, с хиляди реклами по витрините. 
 - Иво, вие с Командо слезте и купете дрона, а аз ще 
продължа към някоя железария да търся другите съставки! 
Нахранете се някъде и после ви чакам в хотела да видим 
докъде сме стигнали! 
   Двамата слязоха, а таксито потегли надолу по улицата и 
скоро се изгуби от погледите им. Те влязоха във огромното 
фоайе и учтив продавач ги насочи към щанда, за който го 
попитаха. Изкачиха се на втория етаж и ахнаха, пред очите 
им се разкри удивителна гледка. Десетки модели 
самолетчета, автомобили, катери и въртолети висяха по 
стените, привързани с корди, а в ъгъла до прозореца 
прилежно подредени бяха сглобени и 3-4 дрона с 
настръхнали нагоре перки. Обясниха на продавача какво 
търсят и той посочи най-мощния модел, голяма като куфар 
машина с извънземни форми.  
 - Погледнете, тук е оказана каква товароносимост има 
моделът – информира ги той – както виждате пише 5 
килограма. Това достатъчно ли е? 
 - Решил съм с него да поднеса букет рози на гаджето, не 
вярвам те да тежат чак толкова. Ще го вземем, но не го 
разглобявайте, само го увийте в хартия! 
   Ето, най-важната част от плана им бе осигурена, те 
платиха на касата и докато продавачът опаковаше дрона, 
слязоха на първия етаж да купят сандвичи. Изядоха ги с по 
една кока-кола, взеха си покупката и хванаха такси обратно 
към хотела. Внимателно пренесоха пакета в апартамента, 
разопаковаха го и включиха акумулаторната батерия да се 



зарежда. Робинзон още никакъв го нямаше и Иво се зачете 
в упътването, което, дори и на сръбски бе достатъчно 
разбираемо.  
 - Командо, оказва се, че само с тия две лостчета можем да 
го управляваме и има почти километър обхват, това е 
предостатъчно за нашия замисъл. 
 - При тази цена, която платихме, не се учудвам, че е с 
такива екстри. Ако и спецификациите са верни, може и да 
успеем. 
 - Пише пет килограма, но и с три да лети пак са ни 
достатъчни, навярно Робинзон ще успее да се вмести в 
тези изисквания. 
 - Доколкото го познавам, ще се вмести. 
   Тъкмо каза това и третият им приятел усмихнат почука и 
влезе в стаята при тях. Носеше два пакета, опаковани в 
амбалажна хартия, които внимателно остави на масата. 
 - Готово, почти съм готов, остава само телефона. 
 - Какво взе? 
 - Сега ще видите, нека да разопаковам! Охо, каква е тази 
извънземна джаджа на дивана? 
 - Това е прословутият дрон, който избрахме с Иво, 
надявам се той да бъде последното нещо, което 
Попвасилев ще види в живота си. Виж, тук пише, че може 
да вдига до пет килограма! 
 - Та аз тогава и лимонка мога да закача за него, какво съм 
тръгнал да се притеснявам? 
 - В чужда страна граната трудно ще намериш. 
 - Шегувам се, а и тя няма да ни свърши работа. Нея с 
телефона няма как да я задействаме, защото взривателят й 
е механичен, там един ударник удря капсул-детонатора. Аз 
ще използвам искра от батерията на телефона, която сама 
по себе си не може да взриви тротила в лимонката, затова 
съм измислил нещо друго. Всъщност точното название е 
нападателна граната РГ-42, а не лимонка, но заради 
специфичния й вид повечето хора я наричат така. 
   Той разопакова двата пакета и от пътвия извади малка 
картонена кутийка. 



 - Това са капсули за строителен пистолет „Хилти”, 
използват ги да пробиват бетона и в дупките да вкарват 
дюбели. Вижте колко са малки, а притежават невероятна 
мощ – по седем конски сили са! 
 - Колко бройки си взел? 
 - Десет, но за нашите нужди и те са много. Не се 
подвеждайте по размера им, пълни са с пентрит, а това е 
супер мощен експлозив. Нали си представяте здравината 
на армирания бетон, само един капсул прави в него дупка, 
колкото за анкерен болт. У нас, когато взривяват скали 
използват много по-слабо вещество, амонит или амонал, а 
това е десетки пъти по-мощно. 
 - Повярвахме ти, а как ще направиш самата бомба? 
 - Това тук пък са две най-обикновени пиратки, с които 
отбелязваме Нова година, тях ще ползвам за 
електродетонатори.  
 - Чувал съм, че детонаторите са със специфичен химичен 
състав, пиратките ще свършат ли работа? 
 - По принцип си прав, за да накараш да гръмне един 
експлозив ти е нужен оловен азид, който е рядка стока. В 
оригиналните електродетонатори има точно по половин 
грам от това вещество, но като количество то е достатъчно, 
за да детонира целия заряд. Но там се изисква и мощен 
ток, обикновено от два до десет ампера, за да се запали 
азида. Тук самите производители на „Хилти” са решили 
проблема, като още при сглобяването на капсула са 
насипали по дъното му лесно запалимо вещество, което се 
взривява дори при удар. Така, че задачата на пиратките ще 
бъде лесна, когато гръмнат те само ще задействат това 
вещество. И понеже вече ви разказах за оная смъртоносна 
въздушна възглавница в автомобила на мутрата, реших за 
осколки да използвам отново стоманени гайки, защото 
оловните сачми са прекалено тежки. Можеше и топчета от 
лагери, но в магазина не предлагаха и аз заложих на 
гайките. 
 - А как ще предизвикаш взрива? 
 - С телефон, нали ви казах! Просто ще отведа от 
батерията му две тънки жички, които ще свържа, та като 



звънна те да направят късо, да се нагреят и да запалят 
пиратките, които от своя страна ще детонират капсулите 
„Хилти”. Всъщност гледайте, още сега ще сглобя всичко, 
защото докато не запалим пиратките всичко е напълно 
безопасно! 
   Той уви двете пиратки с тиксо, като остави гола само 
частта им, от която се палеха. Отвори секундното лепило и 
един по един намазваше капсулите по задната част, а 
после ги залепяше върху тиксото. Върху пиратките се 
образуваха три реда по три капсула, а последния той 
залепи на върха. Изчака няколко минути за да може 
лепилото да засъхне напълно и отново с тиксото уви 
няколко пъти целия фишек. После изсипа гайките на масата 
и подобно на капсулите започна да ги лепи на редове като 
най-външен слой, понеже те бяха много на брой се 
позабави повече, но накрая приключи и с това. Получи се 
предмет, наподобяващ малък дезодорант, който той 
внимателно уви с тоалетна хартия и отмахна настрани. 
 - Готово, момчета, остава само телефонът, но него ще го 
купим утре. Всъщност ще вземем два, от единия ще 
звъним, а другият ще приема сигнала. 
 - Можем да звъннем и от нашите, не вярвам след такъв 
взрив да остане нещо от СИМ-картата, че по него да 
разчетат входящия номер. 
 - А я си представи, че нещо не сработи и СИМ-картата 
остане непокътната, тогава разследващите веднага ще 
разберат от кой номер е дошло позвъняването. Не, че това 
е толкова важно, но нека си вържем гащите! Освен това на 
нас ни трябва и по-бърза връзка, а между два мобилни 
телефона това е постоянна величина, докато между 
мобилен и сателитен минава много и винаги различно 
време. 
 - Искаш да кажеш, че ние предварително ще знаем колко 
точно време е нужно за връзката между двата телефона? 
 - Точно така, утре като ги купим, няколко пъти ще засечем 
времето за осъществяване на връзка между тях и после 
така ще управляваме дрона, че експлозията да се 
осъществи точно когато той влети в стаята. 



 - Значи седим долу в паркчето и чакаме банкерът да се 
покаже на балкона, за да се уверим, че е в стаята си. 
Дронът ще е в готовност и ще излети още когато той 
обърне гръб, така, че до десетина секунди ще е вече горе. 
Аз предварително ще съм набрал номера на GSM-а, 
прикрепен към дрона, ще остава само да изпратя сигнала. 
И така, той влиза в стаята си, а няколко секунди след него 
влита и убиецът му, малко преди това аз ще съм натиснал 
зелената слушалка. Отвътре ще се чуе едно мощно, но 
приглушено БУМ и това ще е сигналът за нас, че трябва 
бързо да се изнасяме, защото после полицията ще блокира 
района. 
 - В общи линии такъв е планът. Мощният експлозив ще го 
изпари, навярно ще останат само кървави точици по 
тапетите.  
 - Умееш да се изказваш образно, но дори мощта на 
взривното вещество да не е чак толкова голяма, главна 
роля ще изиграят гайките. 
 - А какво ще стане ако нещо се обърка, например той да 
затвори балконската врата след себе си? 
 - Тогава просто няма да взривяваме, устройството ще 
направи една обиколка по въздуха и ще се върне обратно 
при нас. Не забравяй, че то се задейства единствено от 
телефон! 
 - Да, този сценарий е изпипан, може и да се получи! 
 - Пак има някои неизвестни, но за момента е най-доброто, 
което можем да предприемем. Наистина, най-лесния 
вариант щеше да е със снайпера, но ние не сме в 
родината, та да задвижим връзките си. И да намерим нещо 
от някой бандит трябва да ходим да го прострелваме, да му 
заглушаваме звука и става дълга и широка, докато се 
натуткаме, погледнеш банкерчето избягало отново! 
 - Не забравяй, че тези шрапнели ще пометат всичко живо в 
стаята, в такова тясно пространство присъстващите там ще 
станат на кайма! 
 - Ако въобще има някой външен, той ще е от личната му 
охрана, а предвид огромните си заплати тези хора са си 
поели риска. Като са се наели да пазят такъв престъпник си 



е за тяхна сметка, щом това не е в противоречие с 
принципите им. Аз винаги съм се чудел на такива индивиди, 
които охраняват отрепки, вярно е, че става дума за пари, но 
лично аз никога не бих го направил. Ако отида да вардя 
някой подобен, то ще бъде за да се приближа достатъчно 
до него и в подходящия момент да му извия врата. Но пък 
може и в стаята да е само той, другите да са пред вратата 
от външната страна и да имат късмет. 
 - Прав си, защо ли се притеснявам за тия ренегати? Значи 
какво решаваме? 
 - Утре е ден за тренировки, някой от вас трябва да подкара 
тази машинария! Ще купим и телефоните, единият е нужно 
да го преработя. После вечерта сглобяваме всичко и на 
другия ден заемаме една пейка в парка под балкона му, а 
там ще чакаме той да се покаже. 
 - Как ще се измъкваме? 
 - По най-бързия начин подкарваме с нашия автомобил към 
границата с България, нали казахте, че до София са 
стотина километра. На километър-два преди бариерата го 
зарязваме и минаваме полосата пеша през полето, там 
никой не охранява сериозно. Стигнем ли на наша територия 
ще седнем някъде и ще решим какво да правим, но там 
поне няма цялата полиция да е по петите ни. Ако трябва ще 
се направим на луди и ще се приберем във фермата при 
бай Петко, все едно не сме разбрали за заверата на 
секретаря. А можем и въобще да не се показваме, 
паспортите са в нас, имаме и останали пари, а на остров 
Мавриций банковите ни сметки са пълни. Ако се покрием 
някъде за седмица-две ще организираме някакъв транспорт 
към Турция или към Гърция и оттам вече като обикновени 
туристи ще поемем към Индийския океан. 
 - Звучи добре, мисля си, че можем временно да се скрием 
в твоята пещера. 
 - Може и там, за нея никой освен нас не знае, а тъкмо ще 
си взема и кучето. 
 - По-добре засега го остави, на границите изискват 
ветеринарни документи, а ние няма да имаме чак толкова 
време. Нека веднъж да се настаним на нашето островче и 



тогава ще задействаме нещата с кучето, и без това ще 
каним някои хора от България, които могат да го доведат. 
 - Така да бъде, хайде сега да лягаме, че утре е важен ден, 
а после не се знае накъде ще ни завее вятърът.   
   Нощта бързо настъпи и въпреки постоянният шум от 
колите навън те успяха за няколко часа да поспят, но 
заради предстоящата задача станаха рано-рано и в 6 часа 
Иво отиде да докара микробуса пред хотела. Командо и 
Робинзон също слязоха, като носеха внимателно увития в 
хартия дрон. Натовариха се в колата и подкараха към края 
на града, където около брега на река Нишава се бяха 
образували десетки широки пространства, използвани от 
хората за почивка. Скоро откриха каквото търсеха, една 
поляна с големината на стадион се появи насреща им, 
автомобилът им отби от пътя и бавно навлезе в нея. 
Опънаха на земята едно одеяло, та да изглежда сякаш си 
правят пикник и свалиха летателния апарат на земята. И 
тримата се бяха запознали с инструкциите за управление и 
искаха да опитат, затова Робинзон като най старши пръв 
грабна дистанционното. Уредът оживя и неуверено се 
издигна на 2-3 метра от земята, а после, подчинявайки се 
на командите започна да прави плавни кръгове във 
въздуха. Нощес бяха заредили батерията и имаха 
достатъчно ток за няколкочасов полет, затова не пестяха 
усилията си. Когато и тримата усвоиха основните умения 
завързаха един тежък камък под перките и подложиха 
машинката на нови изпитания с резки завои и други 
маневри, но и тогава дронът се държеше чудесно във 
въздуха, издигаше се и кацаше без никакво затруднение.  
По обед решиха, че са готови, вече всеки от тях можеше да 
го прекара през клоните на високата топола в далечината, 
а после и през чатала, образуван в короната на една 
плачеща върба. 
 - Момчета, прибирайте го, стига сме измъчвали това чудо! 
Хайде да поемаме към хотела, а мен ще ме оставите 
някъде по центъра да купя телефоните. Като се качите в 
апартамента веднага включете батерията да се зарежда, за 
утре ни е нужна пълна мощност! 



   Подкараха микробуса, на един кръстопът той слезе, а те 
продължиха към хотела. Отново паркираха на далечната 
уличка, купиха пълен пакет със сандвичи и с дрона под 
мишница се прибраха в убежището си. Още във фермата 
спецове ги бяха обучили да разпознават дали някой ги 
следи и двамата често проверяваха имат ли опашка, но 
засега всичко беше спокойно, хората наоколо ги вземаха за 
добродушни туристи на средна възраст, накупили подаръци 
за внучетата. Горе включиха батерията в контакта, 
изнесоха по една табуретка на терасата и седнаха да 
хапнат по някой сандвич, докато чакаха третия член на 
групата. Отвреме-навреме виждаха как Славов се показва 
на балкона си, пуши по една цигара и отново се прибира, 
явно голямо шубе го гонеше. Засега нищо необичайно. За 
да не излизат повече навън по улиците и да рискуват някой 
да ги разпознае, се бяха запасили с повече храна, а 
хладилничето на апартамента им редовно бе зареждано с 
бира и с кока-кола. Имаше и прилежно подредени малки 
бутилчици с твърд алкохол, но им предстоеше толкова 
сложна и рискована задача, че никой от тях дори не 
помисляше да замъглява разума си. След час-два се 
прибра и Робинзон и тръсна две шарени кутии на масата. 
 - Оказва се, че да се сдобиеш със СИМ-карта тук е много 
по-лесно, отколкото при нас. Никой не ти иска лични данни, 
нито сключваш договори, просто си купуваш карта с колкото 
желаеш минути в нея. 
 - Какви са тези телефони? 
 - Някакви за еднократна употреба, изговаряш минутите и ги 
изхвърляш. Пластмасови са и са леки, а на това държах 
най-много. Оставете ме сега да поработя върху единия, а 
вие включете и техните батерии да се зареждат, но първо 
искам да засечем колко време е нужно за да осъществят 
връзка помежду си! 
   Изпробваха и двата, но колкото и пъти да ги 
прозвъняваха винаги минаваше почти едно и също време – 
между 5 и 6 секунди докато се свържат, нито повече, нито 
по-малко. После той изключи и набързо разглоби единия 
телефон, след това свърза две дълги жички към клемите за 



батерията, та ако тя подаде ток към дисплея, автоматично 
подаваше и към жичките. Накрая заголи двата им края и ги 
съедини, а после вече сдвоения край здраво уви около 
запалимата част на пиратките и я пристегна с тиксо. 
 - Ето, готов съм, остава само да прикачим адската машина 
към корпуса на дрона. 
 - Как мислиш да го направиш? 
 - Тиксото е идеално за целта, здраво и сигурно е, само 
трябва да внимавам да не облепя антенката, че ще намаля 
маневреността на изтребителя си. 
 - Тогава хапни нещо и ела на терасата да преговорим утре 
как ще процедираме! 
 - Нашият човек днес показвал ли се е? 
 - По обед беше особено активен, през двайсетина минути 
излиза и пуши цигара след цигара. 
 - Нервен е и би трябвало, сигурно вече си задава въпроса 
дали си е струвало да мами толкова хора. Пари, пари, но 
има няколко поговорки, описващи дадената ситуация – 
„Къща не прегръща”, „Парите не са всичко”, а и доста други, 
описващи положението му, като нямаш спокойствие и 
постоянно си нащрек това не е живот, според мен е една 
дълга агония. А щом казвате, че по обед е излизал най-
често ще използваме тази информация за утре, още в 11 
часа ще заемем някоя удобна пейка в парка отсреща.  
 - С тоя дрон ще привлечем нежелани погледи, може да се 
скупчат и деца. 
 - Отчитам го, но няма как. Ще държим уреда до последно 
увит с хартия, вадим го когато решим да действаме. Дано в 
определения ден да не го заведат някъде, че да се 
свършва, време е и ние да уреждаме живота си! 
 - Ако не е утре, ще е вдругиден или по-късно, вече сме се 
заели и все някога ще стане. И така, и така ще бягаме от 
България, нека поне да напуснем сцената с гръм и трясък! 
 - Знаете ли какво, решил съм да не закачаме секретаря. 
След време, може да мине и година, ще му изпратим 
номера на някоя наша банкова сметка и учтиво ще го 
помолим да ни преведе парите от наградата, няколко 
милиона в повече няма да са ни излишни. 



 - Ти пък, няколко милиона, те стотина хиляди да преведат 
пак ще е добре. 
 - Нали още в началото на обучението чу колко е премията, 
само от някакъв естраден певец и от бивш министър са 
дарени почти два милиона, а от по-дребни измамени 
вложители още около три. Тези хора са си изгубили 
спестяванията и толкова са му набрали, че са основали 
фонд, който да финансира издирването му. Ако го взривим, 
ние ще сме основните претенденти за наградата и аз не 
мисля да се отказваме от нея. 
 - А ако секретарят откаже? 
 - Тогава ще се наложи отново да отскочим до България и 
да му потърсим сметка, но той е здравомислещ човек и не 
би рискувал живота си заради някакви пари, а те по 
принцип не са и негови. Всъщност той няма да загуби нищо. 
 - Прав си, психологията на мошеника, той винаги избира 
кое е по-малкото зло. Но да, виждайки какво се случи с 
Илия Тодоров, а после, дай Боже и с банкера, той няма да 
посмее да ни прави въртели, би трябало животът да му е 
по-мил от парите. 
 - В такъв случай най-добре ще е да не се връщаме във 
фермата, а да се скрием някъде и да започнем да работим 
по плана на бягството ни. Щом на влизане в България няма 
да пресечем легално границата, значи никой няма да знае, 
че сме се върнали и много-много няма да ни търсят. 
 - Нали и преди ви казах, най-сигурното място си остава 
твоята пещера. Мислех си и за апартамента на Валди в 
София, но него секретарят вече може да го е надушил и да 
го наблюдават. 
 - Тъкмо ще се завъртим по нашия край, та да си нагледаме 
имотите, да ви кажа Балкана и планините започнаха да ми 
липсват. 
 - И на мен, не напразно казват, че носталгията е могъщо 
чувство. Дори се чудя като отидем на нашия остров дали 
по-късно няма да съжаляваме, че сме напуснали родината. 
 - А имаме ли избор! Ако останем в България вечно ще сме 
зависими от някой, нали не мислите, че толкова лесно ще 



ни подарят свободата! Държавната машина е страшно 
нещо, решат ли, могат да ни смажат. 
 - Напоследък все си мисля и за измъкването, въпреки, че 
вече имаме паспорти хич няма да ни е лесно с 
преминаването на границите. 
 - Аз предлагам като за начало да отпътуваме за някоя 
съседна държава и вече оттам да поемаме към 
Сейшейлите. Ако усетим, че по граничните пунктове се 
ослушват за нас, можем да преминем браздата и през 
горите, през годините все сме придобили някакви умения. 
Робинзон, кога окончателно ще сглобиш адската си 
машина? 
 - И утре сутринта мога, щом ще го чакаме около 11 часа ще 
имам достатъчно време. Преди това ще си стегнем багажа 
и ще го натоварим в микробуса, ще се заредим и с един 
пакет сандвичи, защото не се знае какво ни чака. Но ако 
всичко се развие по план предполагам, че  в късния 
следобед ще сме на българска територия, а там, колкото и 
да ми е неприятно може да се наложи да откраднем нечия 
кола. Не забравяйте, че от границата до Х. са стотици 
километри, а с влак или с автобус е рисковано да пътуваме, 
в такива превозни средства винаги съм се чуствал като в 
капан. Но измъкването ще е вече като план Б, сега най-
добре е да се съсредоточим върху Славов! 
 - Тогава ща задигнем някой небиещ на очи автомобил и ще 
се придвижим с него, а после по някакъв начин ще 
овъзмездим собственика. Хайде сега да лягаме, че утре е 
важен ден, а и не се знае кога след това отново ще видим 
легло! Предлагам ви да станем по-рано и да си стегнем 
багажа, а докато вие го пренасяте в микробуса аз ще 
сглобя окончателно бомбата! 
 - Както кажеш, но ако ме питаш мога цяла нощ да будувам, 
под такова напрежение съм. 
 - Тогава хвърляй по един поглед през прозореца докато ти 
се приспи, а после ме събуди да те сменя! 
 - Окей, ще си приготвя едно кафе и ще го пия зад 
пердетата, на вас желая лека нощ! 
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   Нощта премина тихо и спокойно, навън се чуваше само 
шумът на преминаващите автомобили, които след полунощ 
значително оредяха и настъпи едно относително затишие. 
Все пак, за тяхната собствена безопастност и тримата се 
изредиха да дежурят и да наблюдават входа на хотела, но 
явно полицейските шефове разчитаха, че новото 
местонахождение на Славов все още е тайна и не 
предполагаха, че преследвачите му са така близо до него. 
Освен няколкото линейки, прелетели с включени сирени 
навън, животът си продължаваше постарому и тримата 
успяха добре да починат. Когато съмна Иво ги разбуди и 
след няколко минути всички се бяха събрали около 
масичката в хола, отпивайки от прясно свареното кафе.  
   Пръв приключи Робинзон и стана, за да приведе дрона в 
бойна готовност. Той изпъна завивката на леглото, в което 
току-що бе нощувал и внимателно пренесе летателния 
апарат на него. Всичките батерии, които щяха да са им 
нужни, цяла нощ се бяха зареждали и той започна първо да 
активира телефоните, но след като сложи СИМ-картите и 
батериите, остави този, който щеше да взриви експлозива 
изключен, а после с тиксо още няколко пъти го уви около 
фишека, от който зависеше всичко. Накрая пристегна целия 
пакет към корпуса на дрона, като остави открито само 
копчето за активиране на телефона. 
 - Ще го включа едва преди операцията, в противен случай 
ако някой по погрешка набере този номер ще взриви нас. 
 - Забелязвам, че антенката за радиоуправлението едва се 
вижда, защо не я удължиш с някакво тънко кабелче? 
 - Всяка антена е създадена да улавя определена дължина 
на вълната, ако променя нещо дори с милиметър, ще 
влоша нещата. Радиовълните имат свойството да 
преминават почти през всичко, не виждам как малко тиксо 
може да им попречи. 
 - Значи вече си готов? 
 - Да, с бомбата приключих, започвам да си събирам 
багажа. 



 - Хапни първо нещо, излезем ли веднъж навън няма да ни 
е до ядене! Има цяла торба със сандвичи, докато ти 
закусваш аз ще разглобя и ще прибера телескопа в кутията. 
 - Трябва преди тръгване да избършем всички повърхности 
с кърпа, добре е да разтворим малко белина във вода! 
Нали не искаме после да намерят отпечатъците ни и да ги 
вкарат в системата, че след това цял живот да сме нащрек, 
да не говорим, че влезем ли в масивите на Интерпол вече и 
до летище не можем да припарим. 
 - Не се притеснявай, всичко ще унищожим! Ти твоята я 
свърши, а остави на нас да се погрижим за останалото! 
 - В сифоните и каналите има наши косми, тях също ги 
почистете! 
 - Ясно, шефе, и това ще свършим! На тръгване и там ще 
излеем някакъв силен препарат, а после ще повторя и с 
вряла вода. 
 - Точно така, нека си вържем гащите, вече толкова врагове 
сме си създали, остава и Интерпол да ни подгонят! 
   Тримата си събраха багажа, пакетираха отново дрона с 
амбалажната хартия и се заеха с почистването. Време 
имаха предостатъчно и се постараха нищо да не пропуснат. 
Накрая заключиха апартамента и повикаха асансьора да ги 
свали надолу. 
 - Сега ще съобщим, че напускаме, нищо, че сме си 
предплатили! Ще стане много добре ако още преди обед 
настанят в нашите стаи други хора, така следите ни съвсем 
ще се заличат. Командо, докато Иво връща ключовете иди 
и докарай колата отпред, нека качим всичко в нея! 
   Асансьорът дойде и всички се спуснаха към рецепцията, 
а докато оправяха документацията, Командо паркира 
микробуса пред входа. Натовариха багажа си и отпътуваха, 
но не стигнаха далеч. Завъртяха се по съседните улички и 
отново спряха в една съседна на хотела пряка, та после 
бързо да се доберат дотам. 
 - Момчета – заговори Робинзон – все още сме дегизирани 
и това, че на рецепцията ни поогледаха не е голям 
проблем, тук ежедневно минават стотици посетители и 
няма да могат точно да ни опишат. Искам когато свършим 



работата с банкера, може да е днес, утре или вдругиден, но 
веднага трябва да променим външността си, ще върнем 
стария си облик. Тук в чантата е препаратът, който ни 
дадоха фризьорките, а имаме и две големи туби с 
минерална вода, вярвам, че безпроблемно ще отмием тези 
разцветки. Виждам, че вече е десет часа, хайде да заемем 
местата си в паркчето и да чакаме нашата цел да се 
покаже! Командо, заключи добре вратите и включи 
алармата, не искам после заради някой автокрадец да се 
чудим с какво ще стигнем до границата!  
   Преговориха си отново нещата, оправиха външния си вид 
и слязоха от микробуса, отсреща им, на 200-300 метра се 
виждаше хотелът на човека, заради който рискуваха 
толкова много. Иво нежно бе прегърнал дрона и го носеше 
внимателно като малко дете, в малкия пакет, прикрепен 
към корпуса имаше достатъчно взривна мощ, че да затрие 
и тримата, ако не дай Боже, експлоадираше 
преждевременно. Без да бързат се сляха с множеството и 
след няколко минути бяха в паркчето, а там скоро си 
намериха и подходяща пейка, точно под балкона на 
Славов. Робинзон извади дистанционното и го подаде на 
Командо, а на Иво връчи телефонът, който трябваше да 
задейства експлозива. 
 - Командо, ти ще управляваш устройството, но ще ме 
слушаш какво ти говоря, не искам самоинициативи! Чакаме 
го да се покаже и го следим, а тръгне ли да влиза, ти ще си 
на ход. Вдигаш дрона вертикално нагоре и като се 
изравниш с балкона му, го засилваш към вратата! Няколко 
дни наблюдаваме стаята му и на всички е ясно какво точно 
е разположението там, това, че оттук нямаме пряка 
видимост не е фатално. Той дори да затвори вратата към 
терасата нашия бомбардировач от самата си тежест пак ще 
счупи прозореца и ще се озове вътре, така, че се отпусни! 
Иво, знаем, че на телефона ще му трябват 5-6 секунди, 
докато приеме сигнала, затова, когато Командо изравни 
дрона с етажа, натискай копчето! Имате ли въпроси? 
 - Не, шефе, но разчитаме на теб ако изникне нещо 
непредвидено веднага да ни информираш! 



 - Аз ще координирам нещата, не се притеснявайте! Освен 
това искам да се оглеждам за евентуални пречки, за 
полицаи и за още куп неща, които могат да възникнат. 
Слушайте ме и ще видите, че ще се справим! 
   Те си удариха ръцете, а Иво внимателно остави дрона на 
земята, но все още покрит с хартията, не искаха излишно 
да привличат погледите на редките минувачи, а Робинзон 
приклекна до него и с копчето включи телефона, който 
изписука и се активира.  
 - Иво, въведи този номер и го запамети, той ще задейства 
моята адска машина. Сега ни остава само да чакаме, ако 
няма някакви промени, Славов все някога трябва да се 
покаже на балкона.  
   Те се облегнаха назад, досущ трима туристи, седнали в 
парка да починат преди неизбежните обиколки по музеите и 
магазините. Единият стискаше дистанционното, другият 
здраво държеше телефона, а Робинзон зорко следеше 
обстановката наоколо. Всичко беше планирано, подходът 
бе намерен и ако някое случайно обстоятелство не 
провалеше замисъла им, работата можеше и да стане. По 
едно време всички е напрегнаха, Цвятко Славов се бе 
показал на балкона и жадно дърпаше от цигарата си. 
 - Командо, бъди готов, тръгне ли да се прибира, вдигай 
тази джаджа, аз ще ти дам знак!  
   За да не уплашат целта си те не искаха да вирят глави 
постоянно нагоре, играеха си ролите на обикновени 
граждани, почиващи на пейката и само от време-навреме 
хвърляха по един поглед по етажите. Колкото и да бяха 
свикнали с подобни задачи, сега и на тримата сърцата 
бясно помпаха кръв, а нивото на адреналина бе хвръкнало 
до небесата, дотолкова напрежението се бе покачило. Най-
после банкерът допуши цигарата си и типично по нашенски 
метна фаса през парапета, сетне се врътна и изчезна 
навътре. Иво отметна хартията от дрона, а Командо 
задейства електромоторите, перките бързо се завъртяха и 
след миг апаратът бе във въздуха. Отначало се заклатушка 
малко неуверено, но бързо се стабилизира и за 2-3 секунди 
бе на нивото на етажа. Иво с поглед следеше ситуацията и 



тъкмо щеше вече да задейства телефона, когато от 
покрива на хотела се показа главата на единия охранител и 
започна да оглежда улицата долу.  
 - Командо, отбой, отбой – зашепна Робинзон – скрий дрона 
на долната тераса! Отгоре пазачите му гледат, сега не бива 
да продължаваме! 
   Летателният апарат бавно се снижи с 2-3 метра и се 
притаи под козирката на долния балкон, а тримата шумно 
въздъхнаха, защото маневрата не бе от най-лесните. 
Гардът горе най-сетне реши, че достатъчно се е застоял на 
ръба и на свой ред изчезна от полезрението им, тогава 
Командо попита: 
 - Какво ще кажете, да го приземя ли или още сега да го 
забивам в стъклата на горния етаж? 
 - Засега го снижи, много време мина и нашата мишена 
може да е напуснала стаята! Ще изчакаме следващото му 
излизане и тогава ще опитаме отново. 
   Дронът плавно се сниши и послушно кацна на мястото си, 
а Иво бързо го покри.  
 - Ех, почти я бяхме свършили, откъде се взе този пазач? 
 - Нали още първия ден видяхме, че го вардят и от покрива, 
сега просто единият от тях е тръгнал да се поразтъпче. 
Наистина бяхме почти приключили, но какво да се прави, в 
живота не всичко се подрежда както го искаме. Командо, 
браво, добре се справи, ако бях аз можеше и да го разбия в 
стената! 
 - Добре, че потренирахме, наистина се оказах в сложна 
ситуация. Сега имаме право на втори опит, все още нищо 
не е загубено! 
 - Извадихме голям късмет, че моторите са толкова тихи, 
ако бяха с вътрешно горене можеха и да ги чуят. 
   Те отново зачакаха, много мисии се бяха проваляли в 
последния момент и тази дребна неудача им напомни, че 
не бива да се отпускат дори и за миг. От наблюденията си 
бяха установили, че банкерът по това време е особено 
активен и знаеха, че скоро той пак ще излезе да пуши, 
затова не се притесняваха особено. Отново възвърнаха 



предишния си вид на отегчени граждани и се отпуснаха на 
пейката, очаквайки поредната възможност.  
   Минаха петнайсет минути, после двайсет и те тъкмо се 
зачудиха дали той все пак не е усетил опасността, когато 
добре познатият им силует отново се открои над тях. Този 
път нямаше нужда от приказки, тримата току-що бяха 
направили генералната си репетиция и знаеха какво 
предстои. Времето сякаш спря, толкова бавно се нижеха 
секундите. Най-накрая Славов реши да се прибира и след 
едно последно дръпване изчезна от полезрението им. 
Дронът мигновено се устреми право нагоре, изравни се с 
парапета и Командо погледна към Робинзон, който му 
кимна. 
 - Давай, момче, Иво, задействай телефона! 
   Бащата на Деница натисна копчето, обозначено със 
зелена слушалка и започна да отброява наум, а Командо 
изви лостчето за управление максимално напред. 
Машината се стрелна в посока вратата на балкона и се 
изгуби от погледите им, но тъй като не се чу шум от счупени 
стъкла те предположиха, че е било отворено. За да не губят 
излишно време станаха от пейката и Иво тъкмо се 
навеждаше да вземе от земята хартията, покриваща досега  
дрона, когато отгоре се разнеше мощен тътен. Сега вече 
стъклата се пръснаха и като шрапнели се посипаха по 
минувачите долу, а пердетата на стаята се подпалиха. Още 
две-три стъкла от сградата отсреща се счупиха, навярно 
част от гайките, прикрепени върху експлозива бяха 
достигнали чак дотам. Нашите хора, които единствени 
знаеха какво се случва в действителност, бързо се 
изнесоха на безопасно разстояние от падащите отломки и 
вече по- спокойно започнаха да се придвижват към колата, 
защото полицията щеше да пристигне всеки момент. Бе 
време за план Б! Хората около тях крещяха и сочеха нагоре 
към горящата стая, но там освен огън и дим друго не се 
виждаше. На тях им бе ясно, че ако Славов е бил в стаята 
си той неминуемо е загинал, от пораженията наоколо 
съдеха, че бомбата, въпреки малките си размери е била 
изключително мощна. Вече виждаха микробуса отсреща, 



още петдесетина метра и щяха да са в безопастност. Бавно 
извървяха оставащото разстояние и спокойно се качиха 
вътре, от местата си видяха как първите полицейски коли 
пристигат пред хотела. Те не подозираха кой е бил взривен, 
от Белград едва ли бяха сметнали за необходимо да ги 
уведомяват кого са скрили в стаята и сега подхождаха 
съвсем рутинно, като след всеки подобен случай.  
 - Командо, подкарвай, но бавно, нека не привличаме 
излишно внимание! 
   Колата се отдели от тротоара и едва избегна една 
пожарна, която с включени лампи премина покрай тях. 
 - Иво, изчисти боята от косата си и смени Командо на 
волана, до десетина минути трябва да сме напуснали Ниш! 
   През изминалите дни и тримата бяха разучавали пътните 
карти и знаеха пътищата наизуст, затова, когато отминаха 
градската част, скоростта им видимо се увеличи. До София 
бяха 150 километра, но до граничния пункт много по-малко 
и те се надяваха до два-три часа да са вече на територията 
на България. Всъщност не знаеха със сигурност дали са 
свършили работата, все пак може банкерът точно в този 
момент да е бил в тоалетната или пък в коридора, но време 
за повече опити нямаха, а и никога повече нямаше да имат. 
Ако случайно оцелееше, този човек вече щеше да се 
покрие толкова надълбоко, че навярно и съпругата му 
нямаше да знае къде е, страхът за животецът му щеше да 
го държи в постоянен стрес. Той имаше достатъчно 
откраднати пари и след 2-3 пластични операции щеше да е 
неузнаваем, поредният невъзвращенец, сврял се в някоя 
островна държавица.  
 - Шефе, какъв беше този пентрит, ти още малко и щеше да 
разрушиш целия хотел! 
 - Да, престарал съм се, но нали търсехме ефективност. 
Още когато купувах капсулите прецених, че 6-7 ще са 
достатъчни, но реших да се презастраховам, откъде да 
знам къде са произведени? Както и да е, всички хотели са 
застраховани и ще им покрият разходите, но банкера няма 
кой да го съживи. Командо, колко километра оттават до 
границата? 



 - Десетина-петнайсет, не повече. 
 - Тогава отбий накъде, но на разрешено място, налага се 
да зарежем микробуса! Ще избършем всички отпечатъци и 
тръгваме пеш, за нас това е все едно разходка. 
 - Виж, тук има една затворена бензиностанция, ще спра 
зад нея! 
 - Идеално, може с дни да не открият колата. Този телескоп 
вече също е излишен, изхвърлете го в някой контейнер! 
Сателитните телефони също! 
 - Щом казваш! Оставаме с по една лека чанта, така можем 
и сто километра да изминем. 
 - Паспорти, пари и здрави обувки, това ни трябва сега. 
Знаете ли, като ви гледам със старите прически чак не мога 
да ви позная, дотолкова свикнах с предишния ви вид.  
 - И ти си съвсем друг, виж се в огледалото! 
 - Това е добре, вече няма да отговаряме на ничие 
описание! Но трябва да побързаме и да преминем 
границата, до довечера ще информират секретаря какво се 
е случило с банкера и той ще нареди да затегнат контрола! 
   Командо мушна автомобила до служебния вход на 
сградата и докато те се суетяха навън с багажа, той 
старателно избърса волана, дръжките и почти всички 
повърхности в купето, за които се сети. После слезе и 
заключи, а ключът метна в близките храсти.  
 - Ако сте готови можем да тръгваме! 
 - Чакай само да определя посоката, че да се движим  
направо, няма нужда да заобикаляме! 
   Робинзон разгъна една миниатюрна карта и с помощта на 
компаса в часовника си определи точно накъде ще вървят, 
после начерта една почти права линия, съединяваща двете 
съседни държави. 
 - Така като гледам сме близо, до час ще сме в България. 
Все пак, ако нещо се случи и ни разделят ще се търсим в 
моята пещера, там ще е сборният ни пункт. Заредил съм с 
достатъчно консервирана храна, потока с водата тече 
отпред и практически човек може да изкара и половин 
година без да се показва. Това е в случай, че нещо се 
обърка, а ако всичко е наред, ще се придвижваме в пакет. 



Иво, изхвърли в оня контейнер далекогледа и да 
потегляме! Остава ни едно последно и много важно нещо, 
трябва да изчезнем от полезрението на всички, за нас 
повече нищо не бива да се чува! 
 - Има една стара приказка, че историята се повтаря и ние 
се озовахме точно в нея. 
 - В какъв смисъл? 
 - В България обрахме парите на бандитите и те ни 
подгониха, тук настъпихме нечии други интереси и отново 
се налага да бягаме. 
 - Така е, мафията не обича някой да изкарва наяве 
кирливите й ризи. 
   Групичката им пое пешком към границата отначало 
покрай шосето, но заради натоварения трафик и многото 
любопитни очи решиха да се отклонят малко и отбиха в 
крайпътните ниви, сега пак следваха посоката, но на 
стотина метра от магистралата. Придвижваха се бързо, 
почти в тръс, но тренираните им мускули поемаха 
натоварването без всякаква умора. Набелязваха си някой 
хълм в далечината и следваха посоката, когато 
пристигнеха, избираха следващата точка и така 
километрите неусетно се стопяваха. Спряха само веднъж, 
за да хапнат по 2-3 сандвича, пийнаха вода и Робинзон 
отново провери картата.  
 - След няма и километър е границата, по моите изчисления 
ще я прекосим южно от Калотина, но близо до бариерата, 
затова бъдете по-внимателни! Не очаквам патрули, но все 
пак нека да сме нащрек! 
 - Със Сърбия сме в добри отношения, не вярвам да са чак 
толкова старателни, а и ние бяхме толкова бързи дотук, че 
по граничните пунктове едва ли още са получили заповед 
да бъдат бдителни. Нашите също ще са в най-ниската 
степен на готовност, едва ли секретарят е уведомен какво 
се е случило със Славов, та да ги вдигне по тревога. След 
двайсетина минути ще сме оттатък и поне от сърбите няма 
да се безпокоим, а навлезем ли във вътрешността на 
България ще откраднем и някоя кола.  



   Така и стана! Превалиха хълма и пред очите им се ширна 
родната територия, тук-таме в далечината виждаха махали 
и малки селца, които им бяха като ориентир. Забързаха 
темпото още повече, вече не се притесняваха от граничари 
и заложиха на скорост, за сметка на вниманието. След час 
навлязоха поне на десет километра във вътрешността и се 
озоваха в покрайнините на малко градче, на табелата 
пишеше, че името му е Драгоман.  
 - Хайде сега да се разделим и да огледаме за някоя 
незаключена кола, след двайсетина минути ще се срещнем 
в центъра и ще обменим информация коя си струва да 
задигнем. Помнете, че не трябва да е някоя нова машина 
за която собствениците полагат грижи, оглеждайте се за 
нещо по-очукано! Все още нищо не задигайте, като се 
съберем на сборния пункт тримата ще решим коя от 
избраните е най-подходяща! 
   Разделиха се и по все по-оживените улички се насочиха 
към центъра на градчето. Тук явно не ставаха много 
кражби, защото незаключени автомобили имаше 
навсякъде, почти пред всяка къща стоеше паркирана кола, 
повечето със спуснати стъкла на прозорците. Стигнаха до 
центърчето почти по едно и също време и седнаха на 
масичка пред малко кафене, пълно с пенсионери. 
 - С колата няма да имаме проблем, пълно е с безнадзорни. 
 - И аз съм на същото мнение, до пазара открих една 
съвсем подходяща. Собственикът й слезе от нея, качи се на 
някакъв камион и отпраши навярно за стока, а ключовете 
останаха на таблото. Хайде, изпийте си кафетата и ще 
отидем дотам да ви я покажа! 
   Тримата поседяха още малко, платиха сметката и се 
насочиха към пазарчето, където Командо им посочи колата, 
очукан „Сеат Толедо”, при това комби. 
 - Бива, при това си се убедил, че е в движение. Щом 
водачът й е заминал нанякъде, може да се върне чак утре, 
а това ни е добре дошло. Хвърляйте багажа отзад, 
качвайте се и да потегляме, Иво, засега карай ти! 
   Бавно, за да не предизвикват подозрение се натовариха и 
Иво стартира двигателя. Сеатът запали от раз, двигателят 



му заработи тихо и равномерно, после се отдели от 
тротоара и се вля в рехавото движение. На изхода от 
градчето табелите ги насочиха към София и те видимо се 
отпуснаха, всичко се нареждаше точно по план.  
 - Приготви си шофьорската книжка, че ако ни спрат да ти е 
под ръка, пъхни вътре и 50 долара! Не искам когато вече 
сме на финалната права да се дъним и всички да разбират, 
че сме се върнали! 
   Иво изпълни указанията и натисна педала, въпреки 
възрастта си автомобилът бе учудващо подвижен. 
 - Какво се чудиш, нали преди десетина години немците 
откупиха марката от испанците! Всички знаем на какво са 
способни техните инженери и не се изненадвам, че 
двигателят работи като часовник. Вижте, навлизаме в 
Сливница, това е градчето на човека, на когото дължа 
живота си и сега нося неговото име! 
 - За доктора-гинеколог ли говориш, шофьорът, който 
навремето те е откарал до „Пирогов”? 
 - Същият, Юли Соколов, ако не беше той сега навярно 
нямаше да ви правя компания. 
 - Без теб нищо нямаше да е същото, Робинзон. Аз щях да 
си остана единакът, гонещ наркодилърите, а Командо 
можеше вече и да е умрял от глад. 
 - Е, чак от глад нямаше да умра, но е истина, че когато ми 
се обадихте жестоко я бях закъсал. Бях на улицата, без 
работа и без пари и току-що освободен от затвора. Навярно 
щях да се оправя някак, но какъв живот щеше да е това, на 
квартира и с минимални доходи? Съдбата ни събра и за 
добро или за лошо сега сме заедно, а и вече почти три 
години, въпреки рисковете, които поемаме, все-още сме 
живи и здрави. 
 - Така е, за разлика от доста други хора. 
 - Че кой ги е карал да стават престъпници, не могат ли да 
се изхранват като останалите? 
   Караха с постоянна скорост, след час в далечината се 
показа София, но те я заобиколиха и се качиха на 
магистралата за Варна, след около 250 километра в тази 
посока щяха да стигнат до Х.. По първокласния път 



засилиха още, бързо стигнаха и отминаха Правец, а после 
Български извор и Ябланица. Тук територията им беше 
позната и знаеха пътищата наизуст, затова се поуспокоиха 
и започнаха да кроят планове за бъдещето.  
 - Момчета, предлагам ви, когато наближим Х. да зарежем 
някъде колата и да се приберем до там с някакво друго 
превозно средство, а не е лошо и да се обадим на 
собственика, че да си я прибере. Иво, я виж над сенника, 
възможно е да открием някакви координати за този човек! 
   Сенникът се оказа празен, но в жабката намериха цял 
сноп фактури за различни доставки на плодове и 
зеленчуци, където бяха попълнени имената и телефонният 
номер на притежателя на сеата.  
 - Ето, тук всичко е записано! Накрая ще му се обадим къде 
сме я оставили, че да не се притеснява. Аз ви предлагам да 
го овъзмездим някак, все пак не постъпихме добре с този 
човек. 
 - Пъхни при фактурите 2-3 000 долара, нека му покажем, че 
има и честни хора, които са го направили от нужда. Парите 
са на секретаря, ще ги отчетем като професионален 
разход, а зарзаватчията има да се чуди какви са били тези 
авто-джамбази, които си плащат. Къде предлагате да се 
отървем от колата? 
 - Най-добре в Търново, ще я оставим на гарата, а оттам ще 
хванем влака. И без това след по-малко от двайсет минути 
ще влезем в града, това в далечината са крайните 
квартали. 
 - Като се замисля преди няма и половин година точно тук 
убихме оня наркодилър, вече му забравих името, а колко 
неща се промениха оттогава? Поработихме за държавата, 
наказахме още две отрепки, а сега пък се налага да се 
крием от собствените си работодатели. 
 - Какво стана с човекът, който вярваше, че като избие 
десетина отрепки, нещата в родината му ще се оправят? 
 - Огледа се и реши, че това е загубена кауза.  
 - Е, вече ще живеем само за себе си, видно е, че квотата 
към правителството я изпълнихме.  



 - Аз бих казал, че я преизпълнихме, списъкът с наказаните 
от нас престъпници вече е по-дълъг и от новото издание на 
„Война и мир”.  
 - Какво да се прави, политика, политика и лакомия! Вместо 
да ни ползват по предназначение, те си играят техните 
игрички и не отчитат, че ще се лишат от трима 
професионалисти. Обаче представяте ли си секретарят 
колко е ядосан, че все пак убихме банкера, въпреки опитите 
му да го предпази? Много недалновиден ход от негова 
страна, а можеше просто да ни се обади и да отмени 
операцията.  
 - Алчността, малодушието и хитруването на дребно са 
опасна комбинация. 
 - Нали ви казах, там играят огромни пари и кой знае пък 
него кой го е притиснал? Остави ги, направо ми се повръща 
от тия палачинки! 
 - Какви палачинки, те са направо като зарчета за табла, 
толкова лица имат! Да им се чуди човек как лавират 
измежду толкова интереси, не се ли уморяват от това 
постоянно напрежение? 
 - Властта е сладка работа, веднъж опиташ ли я, все там се 
буташ. От мен да знаете, целият живот на човека, а и 
целият свят се въртят около властта и секса, така е било от 
памтивека! Всеки ламти за повече пари, за нови 
любовници, коли и вили, а това най-лесно се постига, 
когато имаш някаква власт, вече никой не гледа външния ти 
вид или интелекта. Малцина са като нас да се задоволяват 
с малко, въпреки, че по стечение на обстоятелствата и ние 
без да искаме се наредихме между милионерите и сега се 
чудим какво да правим с парите си.  
 - Ако стигнем благополучно до острова ще се постараем да 
не се променяме, не искам да заприличваме на хиените, 
които наказваме. И при нас ще има хора на заплата, но 
нито ще ги мамим с парите, нито ще ги унижаваме. Ето я 
търновската гара, оттук ще сменяме превоза. 
   Паркираха колата измежду няколко други, обадиха се на 
собственика къде да я търси, къде ще сложат ключовете и 
многократно му се извиниха за причиненото неудобство. 



Естествено, поръчаха му да надникне в жабката и да 
потърси подаръка, оставен за него, с това задълженията им 
към този човек се изчерпаха. За всеки случай, въпреки, че 
не вярваха той да уведоми полицията, след като 
разтовариха багажа внимателно избърсаха отпечатъците 
си, заключиха и се насочиха към чакалнята. Купиха билети, 
натовариха се във влака и по тъмно слязоха на гарата в Х., 
от супермаркета напълниха една чанта с хляб и по добре 
познатите им обиколни пътища се насочиха към пещерата 
на Робинзон.  
 - Горе имам достатъчно храна, само преди четири месеца 
заредих с консерви и други провизии.  
 - Градът не е далече, винаги някой от нас може да слезе и 
да купи нещо. 
 - Така си е, но мисля много-много да не се заседяваме в 
България, с течение на времето за нас тук ще става все по-
опасно. 
   Бавно се придвижваха в мрака и точно преди полунощ 
стигнаха пред входа на последното си сигурно убежище. 
Домакинът им провери за някои издайнически белези 
наоколо и като не откри поводи за безпокойство ги въведе 
вътре. Запалиха газените лампи, спуснаха платнището на 
входа и насядаха по дървените пънове. 
 - Като гледам всичко това – Робинзон посочи наоколо – 
ебал съм ти и милионите и вилите, нямаш ли спокойствие 
по-добре иди и се обеси някъде. На това място изкарах 
двайсет години, а ако не беше Иво, щях да съм тук и до 
днес, но да ви кажа, бях истински щастлив. Бях се отърсил 
от всички гадости на външния свят, почти бях забравил 
лошотията на останалите и така се бях слял с природата, 
че сякаш съм се родил в гората. Но прогресът си иска 
своето и аз напуснах това свое кътче уж за добро, а то се 
оказа, че светът е станал още по-лош. Май ще се окажат 
верни всички приказки в Библията, че някой ден Господ 
толкова ще се отврати от нас, че ще отвори Кутията на 
Пандора. Ние, човеците, не се спряхме сами да си вредим, 
оцапахме и унищожихме цялата планета, заличихме сума 
ти растителни и животински видове и както е тръгнало, от 



алчност и от лакомия сами ще се затрием. Една шепа хора 
си седят по троновете и си играят със съдбата на цялото 
човечество, то не бяха войни, не бяха банкови сривове, не 
бяха окупации на цели държави. Видно е, че положението 
няма да се подобри, затова нека да се махаме оттук, да 
стигаме някак до това наше островче и да опитаме поне за 
нас да създадем животът, за който сме мечтали. 
 - Всички искаме това, Робинзон, на кой му се живее в тази 
помийна яма. Войната с лошите предварително е загубена, 
вече и аз започнах да се убеждавам в това. Там ще сме си 
на своя територия и ние ще пишем правилата, може пък и 
да се получи.  
 - Тогава хапнете нещо и да лягаме, а утре сутринта 
започваме да съставяме план как да напуснем страната! 
 - Това в бидона да не е от твоето прословуто еленско 
месо? 
 - Позна, осолено е и не се разваля, извадете си! 
Пожелавам ви лека нощ, на сутринта ще говорим! 
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   Нощта премина тихо и спокойно, пълна идилия, в 
сравнение с напрегнатите и изпълнени с напрежение 
седмици напоследък. През тънкото одеяло, прикриващо 
входа се чуваше само тихият ромон на поточето и лекия 
ветрец, а отвреме-навреме някакъв бухал важно-важно 
обявяваше присъствието си. В просъница Иво си спомни, 
че преди година-две учителят им си бе опитомил една 
ушата сова, която не се отделяше от него, но после, когато 
се наложи да заминат за София тя се запиля нанякъде и 
сега навярно обикаляше горите в района. Когато навън 
започнаха да се чуват звуците на дневните птици той стана, 
разпали огъня в малкото огнище и сложи вода, искаше да 
приготви кафе за всички. Нощес дълго бе мислил върху 
думите на Робинзон и бе стигнал до заключението, че 
приятелят им е прав, нещата си вървяха на зле и май 
нямаше сила, която да промени това. Течността завря, той 



я изчака да се утаи и я разля в глинените чаши, а после 
разбуди останалите. 
 - Хайде, партньори, време е за ставане! Кафето е готово, 
приготвил съм и сандвичи с пастет.  
   Робинзон скочи и увисна на лоста в ъгъла, започна да 
прави набирания и превъртания с такава скорост, че скоро 
Иво им изгуби бройката. Отдавна се бе убедил, че 
приятелят му е като изтъкан от стомана и въпреки, че 
нямаше изпъкнали мускули като при културистите, силата 
му бе феноменална. За да не остане по-назад Командо се 
изтърколи от нара си и започна да прави лицеви опори, а 
после двамата излязоха навън да се измият на поточето. И 
тримата бяха минали петдесетте, лицата им, вече 
преживели какво ли не, донякъде издаваха възрастта им, 
но мускулестите им тела, плод на неуморни тренировки 
бяха като на трийсетгодишни, а здравословно, заради 
природосъобразния живот, който водеха се чувстваха като 
младенци, от години никой от тях не бе имал дори 
главоболие. Те наистина по един техен си начин бяха 
късметлии, а сега, ако правилно изиграеха картите си щяха 
да се измъкнат и от многобройните си преследвачи. Всички 
насядаха около масата и засърбаха от горещото кафе, а 
после закусиха и доволни се облегнаха назад. Пръв взе 
думата Робинзон: 
 - Някой от вас има ли предложения как можем 
безпроблемно да стигнем до Сейшейлите? 
 - Хубавото е, че имаме валидни паспорти, с които можем 
да пътуваме, лошото е, че по границите навярно се 
ослушват за нас. При всички случаи, за да поемем 
накъдето и да е, ще трябва първо да се измъкнем от 
страната.  
 - Страната, на която служихме и заради която рискувахме 
живота си! 
 - Така е, но вече се убедихме, че светът не е съвършен, 
затова нека сами да си помогнем. Командо, коя граница 
можем да прекосим най-лесно? 
 - Всичките, но към Румъния е вода и ще ни трябва лодка.  



 - Тя също е член на Евросъюза и по тази причина там ще е 
опасно за нас, по-добре да изберем Турция! Навремето, 
още когато границата се охраняваше строго, на няколко 
пъти са ме прехвърляли оттатък и трябва да ви кажа, че 
има няколко много удобни места. Веднъж да стигнем до 
Малко Търново и оттам вече е лесно, прегазваме река 
Велека и сме в Турция. Другият и също добър вариант е 
през Резово, остава само да изберем някой от тези 
маршрути! 
 - А там няма ли да ни спрат? 
 - Кой, турците ли? Още на първия селянин, на който 
предложим 1000 долара ще ни закара където пожелаем.  
 - Тогава решено, ще се измъкнем към Турция! Имате ли 
някакви идеи после как ще продължим? 
 - Пари ще имаме достатъчно, така, че на всяко голямо 
пристанище можем да наемем кораб, който да ни закара до 
където пожелаем. Веднъж да излезем в международни 
води и сме неприкосновени, от никоя държава нямат право 
да ни спират.  
 - С корабче много рискуваме, до Сейшейлите е далеч и ще 
пътуваме най-малко десет денонощия. В океана всичко се 
случва, има бури, огромни вълни, а ако се вярва на Омир 
водите му се обитават и от различни митични същества.    
 - За Одисей ли намекваш? 
 - Ами нали в Илиадата пише, че той е имал среща с 
русалки, които пеели песни и мамели моряците към 
дълбините. 
 - А да не забравяме, че и Петя, съпругата на Командо ще е 
с нас, заради нея екипажът като нищо ще ни изхвърли в 
океана.  
 - За такава жена няма и да се замислят. 
 - Тогава ще направим друго! Пак ще е през Турция, но 
стигнем ли там ще се придвижим до някой голям град и в 
първата туристическа агенция ще се запишем за някоя 
екскурзия в тази посока. Все още не знаем с какво ще ни 
превозват, но поне всичко ще е уредено, ще имаме храна и 
петзвезден подслон, а и на Петя ще е комфортно.  



 - Да, така е най-разумно! Паспортите ни са валидни, а 
някой бакшиш тук и там ще накара властите да си затворят 
очите, че нямаме визи. Командо, ти нали сподели, че във 
Варна си оставил някакви пари? 
 - В подземието на вилата съм скрил около половин 
милион, а ако са недостатъчно, винаги можем да изтеглим 
още от сметките си.  
 - Нека засега не пипаме сметките, знаете, че на острова ни 
чакат големи разходи! Аз също съм скътал някой лев, на 
едно място в гората съм заровил доста пари. 
 - А, твоите прословути язовичи дупки, помня, че си ми 
говорил за тях! 
 - Тогава действах сам, с вас още не се бях събрал и 
всичките пари, които откривах в дилърите на дрога и 
техните помагачи, криех там. Още преди време съобщих на 
Робинзон точните координати, та ако нещо се случи с мен 
да си ги поделите, но видно е, че сега ще ни потрябват за 
друго.  
 - Е, в такъв случай поне отначало за средства няма да 
мислим, а като стигнем там ще опрем и до банковите 
сметки. Щом вече решихме начина, няма защо да губим 
повече време и можем да се задействаме. Командо, още 
тази вечер хвани някакъв влак за Варна, тайно влез у вас и 
подготви Петя за предстоящото пътешествие, но много-
много не се показвай навън! Секретарят не е глупак и 
сигурно наблюдава къщата, а може и телефона на жена ти 
да подслушва. Ще стегнете само две чанти с багаж, дори 
по-добре раници, защото теренът, където ще пресечем 
границата е труден и малцина жени биха се справили. 
Твоята да не вземе да тръгне с високите си токчета и 
роклите, предупреди я, че не отива на прием! После в 
Турция ще купим дрехи за всички и ще се приведем в ред, 
но оттук трябва да сме облечени като туристи! Искам ви 
само след три дни да сте в Малко Търново, там на 
площадчето има едно кафене и с Иво около 19 часа ще 
заемем маса там! Ако нещо ви се случи и закъснеете, ще 
ви чакаме и на следващата вечер по същото време и на 
същото място, но дано не се налага, че сега всеки час е 



ценен. Телефона си го ползвай само в краен случай, но по 
него не споменавай конкретни места и дати, ще говориш с 
условности! 
 - Казваш, след три денонощия на площадчето в Малко 
Търново! Това е много време и въпреки, че днешния ден 
ще го изгубя в път до Варна, за срещата ще бъдем точни. 
 - Вземи всичките пари, изпразни фризерите и заключи 
вилата, нея вече с години няма да я видиш. Жалко, че я 
обзаведе с такива екстри, но тогава кой да е знаел, че ще 
се наложи да бягаме? Спри електричеството и водата, а 
ключовете остави при родителите на Петя, ако желаят нека 
я наглеждат! 
 - Това е идея, могат да я ползват като извънградска къща. 
Аз съм в добри отношения с тях, не вярвам да откажат. 
 - Освен парите и паспортите друго няма да ви трябва, в 
една чанта или раница нахвърляй тоалетни 
принадлежности и малко бельо, за из път пригответе 
няколко сандвича и това е! 
 - Документите за покупката на острова и акта за 
собственост са прибрани в подземието, а те са най-ценните 
в момента. Тях ще ги облепя по тялото си с тиксо и то в 
непромокаем плик, защото ако преминаваме през реките 
Велека или Резовска може и да се понамокрим. 
 - Бумагите ги пази като зениците на очите си, без тях сме 
заникъде! 
 - Ясно, шефе, ще бъде изпълнено! Ами аз ще тръгвам за 
гарата, все ще има някакъв влак в следващите часове. 
 - От Варна до Малко Търново не е много далеч, на вас 
оставям да решите какъв транспорт ще използвате. Хапни 
сега нещо и потегляй! 
   Приятелят им поседя още около час, провери дали 
паспорта е в него, сбогуваха се и се разделиха. Той се 
шмугна в гората, напът за гарата, а те останаха в 
пещерата, осъдени на тридневно принудително 
бездействие. Храна и вода имаха достатъчно, подслон 
също, а малкото транзисторче разнообразяваше часовете, 
оставащи им, докато тръгнат към границата. Денят бавно 
изтече и едва в късните новини те най-после чуха вестта, 



която очакваха с нетърпение. С трийсетчасово закъснение 
гражданите на Република България научиха, че банкерът 
Цвятко Славов е бил убит в хотелската си стая от 
неизвестни засега извършители. Следваха подробности, 
които толкова се различаваха от истината, че двамата се 
зачудиха дали пък всичко това не е някаква 
дезинформация. 
 - А ти какво очакваш, сега главните виновници за 
преместването му от Белград са на тръни да не ги 
разкрият! Аз съм сигурен, че секретарят е действал 
самосиндикално и не е уведомил министър-председателя 
за своите действия.  
 - Дано поне още 2-3 месеца да не го разкрият, за да може 
да ни преведе парите от премията, сменят ли го, губим ги 
завинаги! 
 - Аз не мисля така, дори да го низвергнат няма да му 
опростя тези пари, може назаем да вземе, но ще се 
издължи. Да не мислиш, че е беден, за почти два мандата 
във властта е скътал достатъчно! По скоро се моля другите 
замесени да не го освиткат, колко им е да му спретнат една 
автомобилна катастрофа? 
 - Бъдещето ще покаже, нека не гадаем отсега! Как мислиш 
да пътуваме до Малко Търново? 
 - От Х. до Бургас ще е с влак, а оттам ще видим. Утре 
направи списък с най-важното, което ще носим и после ще 
чакаме, краят вече се вижда! 
 - Освен това ще отскоча и до язовичите дупки за моите 
пари, не виждам смисъл да ги оставям в България. Когато 
пристигнем в Бургас ще ги обменя в долари и евро, левове 
повече няма да ни трябват. 
 - Тях ги бях забравил! На хората, които държиш, нещо ще 
оставяш ли? 
 - За всичките съм се погрижил още миналата година преди 
да тръгнем за София. Бях наясно, че задачата с Янко 
Попов и Виктор Вълев няма да е от лесните, затова си 
написах и завещание. Сега то е при нотариуса в Х., а който 
трябва да знае за него е уведомен къде да го търси. В 
нашия случай, ако се измъкнем благополучно и се покрием, 



по закон е нужно да минат седем години, за да ме обявят за 
починал и едва тогава ще изпълнят волята ми, по друг 
начин не става. 
 - Ясно, помислил си за всичко! Предлагам ти да поспим, 
утре пак ще говорим! 
   Така минаваха часовете и дните, оставащи до срещата с 
Командо и съпругата му. Иво напусна пещерата само 
веднъж, за да изкопае скритите пари и да провери 
разписанието на влаковете за Бургас. Направиха си 
сметката, че ако хванат някой експрес сутринта на 
определения ден, до обед ще са на морето, а оттам до 
Малко Търново не беше далеч, някакви 40-50 километра. 
Последната вечер приготвиха багажа, направиха си 
сандвичи за из път, а парите разпределиха на две и ги 
прибраха на сигурно място в тайни джобове.  
 - Ако още имаш от ония билки не ги оставяй тук, а ги вземи, 
няма смисъл да се похабяват. Не ги знам какви са, нито как 
се казват, но ме зареждат с такава енергия, каквато не съм 
имал и на младини! 
 - Не се безпокой, тях първи ги сложих в чантата! 
   През нощта така и не успяха да заспят, до късно 
прехвърляха различни варианти, а и това, което им 
предстоеше бе толкова важно, че напълно ги бе обсебило. 
По някое време се обади и Командо за да ги информира, че 
и те са готови и само чакат момента да потеглят за 
срещата.  
   Така протече тази последна нощ, а като съмна двамата 
се надигнаха от наровете, пооправиха малко мястото, в 
което навярно никога повече нямаше да се върнат, 
нарамиха багажа и потеглиха към гарата. Навън, застанал 
до водопадчето, текло двайсетина години пред очите му, 
Робинзон се спря и обходи с поглед гората наоколо. Тежко 
въздъхна, пооправи завесата на входа и поведе Иво 
надолу. Така бяха изчислили времето, че да не се мотаят 
много-много по перона, секретарят като нищо можеше вече 
да ги е пуснал за издирване. Влакът като никога дойде 
навреме и те се качиха, засега като че ли всичко беше 
спокойно и никой не се интересуваше от тях. Настаниха се 



в едно купе и се поотпуснаха, нямаше нужда да са все 
нащрек и да се изнервят допълнително. В ъгъла се бе 
свило едно старче и похъркваше, но като затръшнаха 
вратата то се размърда неспокойно, а после пак заспа. 
Двамата бяха решили как ще подходят ако ги арестуват, 
щяха да се правят на безпомощни пътници на средна 
възраст, а като притъпят вниманието на полицаите да се 
задействат  и да опитат да се измъкнат, после беше лесно. 
Проблем щяха да са белезниците, оковяха ли ги веднъж, 
след това ставаше много по-сложно и трябваше да се 
примирят или да чакат за друг сгоден момент.  
 - Май не ти се тръгваше, доста се застоя пред пещерата? 
 - Замислих се какво изпускам, тази природа вече никъде 
няма да я видя, а се устроих и с прекрасно жилище. Също 
се чудя как докарахме държавата дотам, че поданиците да 
бягат от своите управляващи, все пак не говорим за Сирия 
или Северна Корея. Всичко, което съм извършил в живота 
си винаги е било в името на справедливостта, стремях се 
докрай да остана честен и почтен. Помагахме на 
безпомощните, наказвахме лошите, а накрая дори 
предоставихме услугите си на Родината. Сега се налага да 
бягаме заради прищевките на двама-трима негодника, 
които заради собствените си интереси ни хвърлиха на 
вълците. 
 - Спокойно приятелю, заради тези си постъпки те до края 
на живота си все ще са нащрек, постоянно ще се озръщат. 
Ние пренаписахме правилника за оцеляване и въпреки 
многобройните капани, приготвени за нас, все се 
измъквахме! Този, който ни предаде, знае, че сме живи и 
навярно трескаво ни издирва, а сега, като се покрием и 
изгуби дирите ни, още повече ще го изнервим.  
 - Така е, но не беше ли по-добре да не се налага да 
бягаме. На този остров, който купихме, можехме да ходим 
само на почивка, а не принудително, както се получи сега. 
 - Ти все пак се радвай, че има къде да отидем, а и там е 
райско кътче, не е като в пустинята, примерно! А и нищо не 
се знае, времената се менят, хората и правителствата 



също и нищо чудно след някоя и друга година отново да 
сме добре дошли в страната си.  
 - Има една поговорка – „Електоратът сам избира, кой да го 
обира” и сякаш е създадена точно за нашите географски 
ширини. Повярвай ми, тук и след трийсет години да се 
върнеш, все ще си е същото, манталитетът ни е такъв. Аз 
например се чудя как в една Сърбия, която само преди 
няколко години я бомбардираха и я сринаха, няма развита 
икономика и износ, не получава субсидии от Евросъюза, 
защото още не е член - та там всичко е много по-добре, 
отколкото при нас, уж европейците. Направи ли ти 
впечатление в Белград и в Ниш колко по-спокойни са 
хората и как се уважават помежду си, та аз не чух един да 
повиши глас на улицата. Ти им видя пътищата, видя 
чистотата по булевардите, а кажи ми сега, усети ли 
разликата? Всичко опира до управлението, да знаеш! А при 
нас какво се получава, цяла Европа ни залива с пари, 
изкупуват ни продукцията, постоянно правят някакви 
дарения за училища и болници и накрая какво се оказва – 
парите са изчезнали още по пътя. Няма как да наложиш 
цензура на действителността, всичко това е пред очите ни 
и прави впечатление. Отделно от това на всяко наше 
правителство първата му работа е да изтегли още един 
огромен заем, уж да покриват стария, та отвреме-навреме, 
когато положението наистина стане нетърпимо да затваря 
устата на населението с някое подаяние. Но и европейците 
вече вдигнаха ръце от нас, че и от гърците, навярно се 
питат как са могли да допуснат такава грешка. Та ние ако 
бяхме на хала на сърбите, без никой да ни помага, досега 
да сме измрели от глад, то излиза, че нашата държава все 
е на загуба. Липсват парите от здравните и пенсионните 
фондове, изчезват спестяванията на хората от банките и 
все няма виновни, мантрата на чиновниците винаги е, че 
ще вземат мерки, но кога, не се знае, май до следващия 
път. Ти знаеш ли, че на моята приятелка пенсията й е 155 
лева на месец, а има пълен стаж, че и извънреден труд 
отгоре. Цял живот е блъскала жената, а получава 80 евро 
на месец, колкото един западен чиновник на ден. 



 - Как да не знам, нали половината пенсионери взимат по 
толкова. Чудно ми е ония хора, които с лека ръка решават 
колко да е минималната пенсия не са ли имали родители, 
не уважават ли поне малко хората, които са ни дали живот? 
 - Те толкова са освирепели от лакомия, че надали помнят 
майките си. 
 - Набори, като ви слушам май сте напълно прави – намеси 
се и другият пътник – дотук все умни приказки наговорихте. 
Аз съм по-голям от вас и повече съм живял, затова едно ще 
ви кажа, когато видите някой властимащ да се откаже дори 
от една своя привилегия, елате и ми се обадете! Докато 
ония в Парламента сами си гласуват заплатите е ясно, че 
няма да се оправим, те са там единствено заради парите. 
Нали разбирате, че ако искаха да работят за народа щяха 
да го правят без заплащане или поне да са на минималната 
заплата, колкото да не е без хич. А тези мерцедеси, тези 
БМВ-ета, тези секретарки и безотчетни пари в плик, да не 
говорим за командировките, кажете ми защо да се лишават 
от всичко това. Като се имаш за по-различен от другите 
ползвай парите от субсидията на партията, която те е 
вкарала там, какво все на бюджета ще разчиташ? 
 - Прав си, чиче, ако ги назначават на минималната заплата 
поне ще усещат какъв е халът на хората и с действията си 
ще се стремят да оправят нещата, та и за тях да има 
повече. Но те са сложили розовите очила и едва ли знаят 
какъв глад е в повечето населени места. 
 - И друго ме дразни, все коват закони, все нещо променят 
Конституцията и годините си вървят, а резултати няма. Ами 
като толкова искате перфектни закони направо препишете 
Конституцията на Германия или на Щатите, а може и на 
още куп европейски или скандинавски страни, където 
хората живеят нормално. Ето ти го решението, но на тях 
това не им изнася, нали тези закони трябва да се спазват. 
Иначе могат и да обеднеят, горките, а тогава какво ще 
правят, как ще си посрещат разходите! 
 - Така е, но и до утре да си говорим едва ли ще променим 
нещо. 



   Ето в такива разговори премина пътят на двамата 
приятели до Бургас, когато стигнаха дотам, на Робинзон 
вече не му бе толкова мъчно, че напуска България. Там на 
гарата седнаха в близкото ресторантче да обядват, а после 
попитаха шофьора на едно такси как могат да стигнат до 
Малко Търново. 
 - Аз съм свободен – отговори им той – за сто лева ще ви 
откарам, другият вариант е да пътувате с автобуса, но ще 
се друсате поне два часа. 
 - Тъй като не бързаме заникъде ще предпочетем него, но 
за да не си капо можеш да ни хвърлиш до автогарата! 
   Човекът, изтървал удара за деня недоволно измърмори 
нещо, но им разреши да се качат и потеглиха. По пътя Иво 
го помоли да спре пред клона на една банка, извади от 
джобовете си скритите пачки с пари и заедно с тези на 
Робинзон влезе вътре. На гишето си запази само 500-600 
български лева, всички други, които носеше обмени в 
долари и евро, а после продължиха пътя си. На автогарата 
се разплатиха с таксиджията, купиха билети и зачакаха 
автобуса, който по разписание бе след 40 минути. Още бе 
ранен следобед и те имаха време, затова не се 
притесняваха, че ще закъснеят за вечерната среща. 
Седнаха на една пейка и се отпуснаха, засега се движеха 
по план и не личеше някой да се интересува от 
физиономиите им повече от необходимото.  
   Бусът дойде навреме и пътниците се качиха, освен тях 
вътре насядаха още само 4-5 човека и пътуването можеше 
да се окаже приятно. Потеглиха и първите двайсетина 
километра се движеха по широки пътища, после шосето 
постепенно се сви и навлезе в Странджа, където дърветата 
почти докосваха прозорците им. И двамата бяха 
благодарни на тази близост с природата, там, откъдето 
идваха тя беше естествената им среда и сега жадно 
поглъщаха с очи околния ландшафт. Е, нямаше ги онези 
гъсти гори, така характерни за Балкана, но пък тук в 
близост хората си имаха море, а това напълно 
компенсираше този малък недостатък.  
 - Мислиш ли, че Командо и Петя ще успеят да дойдат? 



 - Ако всичко е наред, да! Той е войник и при него точността 
е дълбоко заложена, а и разполагаха с достатъчно време 
да се подготвят. Но до 19 има няколко часа и съм почти 
сигурен, че ако нещо не им е попречило ще бъдат в кафето 
навреме. 
 - Пътят ще е труден, ако жена му издържи, много ще ми се 
вдигне в очите. 
 - Минем ли веднъж оттатък все ще намерим някакъв 
превоз към вътрешността, а после е лесно. Добре ли скри 
валутата? 
 - Ако ме подложат на щателна проверка 100% ще я 
открият, затова се надявам да избягваме всякакви срещи с 
властите. Всъщност по-важно е да оцелеем, пари лесно се 
печелят. 
 - Дори всичко да изгубим, ако секретарят ни изплати 
дължимото за банкера ще имаме капитал за нов начален 
старт.  
 - Чакай сега да не мислим толкова занапред, нека се 
концентрираме върху настоящето! 
   Пътчето се виеше между хълмовете и микробусът, макар 
стар и очукан уверено гълташе километрите. Малко преди 
пет часът първите къщи на градчето се появиха пред тях и 
след десетина минути превозното им средство паркира 
пред автогарата. Останалите пътници, пътували с тях, 
нарамиха чантите си, кимнаха за довиждане на шофьора и 
скоро се загубиха в околните улички, а те се дръпнаха под 
един навес и се огледаха. 
 - Остават още около два часа, иди и купи отнякъде четири 
фенерчета от тия, които се прикрепят на главата, а аз ще 
остана да пазя багажа! 
   Иво за пръв път идваше в Малко Търново и не знаеше 
къде е търговската част, но автогарата беше почти в 
центъра и още зад ъгъла той откри малко ловно-рибарско 
магазинче в което предлагаха подобни артикули. Избра две 
с батерии и две с акумулатори, плати и се върна при 
спътника си. 



 - Сдобихме се и с прожектори, продавачът настоятелно ми 
препоръча точно тия, а освен тях взех и два комплекта 
резервни батерии. 
 - Тогава не ни остава нищо друго, освен да вървим към 
мястото на срещата, там ще можем да разговаряме на 
спокойствие. 
 - Хайде, води! 
   Робинзон нарами чантата си, повъртя се малко и посочи 
към една уличка, минаваща през паркчето, 
 - Отдавна не съм бил тук, но посоката е тая, сигурен съм. 
Върви след мен, скоро ще стигнем до кафенето на 
площада! 
   След десетина минути пристигнаха, но мястото беше 
коренно променено. Малки сергии със зеленчуци бяха 
разположени край тротоара, до тях някаква жена 
продаваше цветя, а кафенетата бяха вече три, с чадъри и 
масички на открито и пълни с хора. 
 - Сядай където намериш място, който ни търси ще ни 
открие! 
   Настаниха се на една малка масичка, поръчаха си кока-
кола и се заговориха. Докато отпиваха от газираната 
течност започна бавно да мръква и малко преди седем в 
дъното на площада се показаха фигурите на Командо и 
съпругата му. Той ги видя отдалеч и кимна с глава, а после 
каза нещо на Петя и лицето й грейна. След миг бяха при 
тях и двамата станаха да ги посрещнат. 
 - Пете, здравей, откога не сме се виждали? 
 - Май доста време мина. Как сте момчета? 
 - Караме я постарому. Изненада ли се като разбра къде ще 
те водим на екскурзия? 
 - По-скоро ме изненада маршрутът, но после загрях, че 
нещо сте сгазили лука. Но аз обичам авантюрите, а щом и 
любимият ми е с мен, от нищо не ме е страх. 
 - Така и трябва, тримата ще те пазим като зениците на 
очите си. Командо, носиш ли всичко необходимо? 
 - Да! Пари, номера на банкови сметки и документите за 
собственост на острова са пришити в дрехите ми, а другия 
багаж и малко храна са в тази раница. 



 - Браво, пийте тогава по едно кафе и да тръгваме, че 
съвсем ще мръкне! 
 - Вече пихме, но в друго заведение, ние сме тук от обед. 
 - Още по-добре. Е, Робинзон, води ни! 
   Водачът им погледна накъде залязва слънцето, помисли 
малко и посочи. 
 - Хайде, от тук ще се измъкнем от града, а после по билото 
ще стигнем до мястото, откъдето най-лесно ще преминем в 
Турция. Искам да ви предупредя, че това са няколко часа 
път и ще ги вземем без почивка, защото на зазоряване 
трябва да сме оттатък. Петя, ще издържиш ли? 
 - Така мисля, ако не, ще ме поносите. 
 - Шегуваш се, но може и да се наложи, маршрутът е тежък 
дори за мъж. 
   Потеглиха, след час напуснаха града и навлязоха в гъста 
гора, където Иво им раздаде фенерчетата. Петя вече се 
задъхваше, но бе с удобни обувки и нямаше багаж, затова 
засега не изоставаше. Около полунощ спряха за кратка 
почивка, пиха вода и изядоха по един шоколад, после 
продължиха, но вече слизаха надолу. 
 - Умишлено ви качих в гората, та да не срещаме хора, сега 
е вече тъмно и можем да слезем до пътя, реката върви 
край него. 
   Още час-два се препъваха по камъните, но понеже 
слизаха надолу, вече се придвижваха по-бързо. По едно 
време чуха ромон на вода и Робинзон ги спря, а после 
зашепна: 
 - Това долу е реката, тя е границата между двете държави. 
Минем ли я вече сме в Турция, а там контролът е хлабав, 
но не трябва да се отпускаме, колкото по-навътре 
навлезем, толкова по-добре. 
   Петя го хвана за ръката. 
 - Нека починем за десетина минути, тъкмо ще се 
ослушаме! 
 - Добре, сядайте и почивайте, но никакви разговори! 
   Всички се отпуснаха на тревата за последната почивка на 
българска територия, само водачът им остана прав и се 
заоглежда, а после тихо тръгна и потъна в сенките. 



Почивката от десет минути се удължи на петнадесет, а 
после и на двадесет, а него все още го нямаше. Командо и 
Иво знаеха способностите му и не вярваха да е изпаднал в 
беда, но Петя се бе уплашила не на шега и постоянно 
въртеше ококорените си очи към шубраците. Най-после 
тримата доловиха лек шум и приятелят им изникна до тях, а 
те облекчено въздъхнаха. 
 - Къде ходиш бе, човек, ще ни скъсаш нервите? 
 - Бях на разузнаване, слязох чак до реката. Лесно ще 
минем, има плитък брод, но не сме сами, и други използват 
прикритието на нощта. 
 - Какви, граничари ли? 
 - Не, имигранти, цяла сюрия прекосиха реката, но в наша 
посока, ние бягаме, а те идват. 
 - А, и те ще избягат като видят как ще ги посрещнат 
властите. Какви бяха? 
 - Говореха на арабски, кой ги знае откъде са. Но ми 
направи впечатление, че до един бяха мъже, на не повече 
от трийсетина години. За мен няма съмнение, че това са 
злосторници, беше си направо бойна група. 
 - Ти пък! Откъде си толкова сигурен? 
 - Отдалеч ги надушвам такива, а и не ви ли се струва 
странно, че с тях нямаше жени и деца? Сега по техните 
населени места се водят войни, следователно тия най-
малкото са дезертьори от армиите си, но това не ги прави 
по-малко опасни. От нашата страна ги чакаха двама 
каналджии, които ги поведоха нанякъде. Страшно се 
ядосах, малко оставаше да ги последвам и в някой гъсталак 
да им извия вратовете.  
 - Строим огради за милиони, а сами си вкарваме таралежа 
в гащите. Може би наистина е трябвало да им видиш 
сметката. Нали на всички гранични пунктове пише, че 
българската граница е свещена и неприкосновена. 
 - Претеглих приоритетите и реших, че не разполагам с 
толкова време. Точно в този момент вие сте ми по-важни. 
Но нищо не се знае, както виждате животът е пълен с 
изненади. Като нищо след година-две ще направим едно 
нощно посещение в квартал „Факултета”. 



 - Защо точно там? 
 - Говори се, че баш шефовете на каналджиите живеят там, 
оттам се разпределят и подкупите за нагоре. 
 - Ние тримата, срещу цялата порочна система? Мисия 
напълно невъзможна. 
 - Вярно е, но кой, ако не такива като нас? И братята Райт 
са мислели, че няма да успеят, а вече летим и до Космоса. 
Както виждате сега страната ни е като гьол, не се ли вземат 
крути мерки след десет години ще сме като помийна яма. 
   И двамата не намериха грешка в логиката му. 
 - Аз пък ще ви кажа, че никой не слага оградите заради 
мигрантите, правят го за да лапат от заделените пари. 
Възлагаш работата на определена фирма и определена 
сума от и без това раздутия бюджет ти се връща обратно 
чиста като утринна роса. От тези до болка познати дребни 
родни хитрувания чак ми се повръща.  
 - Господ да ни пази от лъжливи оправници! 
 - Е, нали се махаме! Хайде, ако сте готови нека да 
потегляме, и без това достатъчно почивахте. 
   Групата отново пое на път, но вече бяха отдъхнали и 
настроението бе приповдигнато. Скоро стигнаха до реката 
и на светлината само на едното фенерче я прекосиха, 
държаха се заедно и напредваха внимателно, та да не се 
случи някоя злополука точно в последния момент. Един 
изкълчен глезен на който и да е от тях щеше неимоверно 
да ги затрудни и да забави и без това рисковото им 
придвижване. Бавно излязоха на другия бряг и си 
отдъхнаха, тук вече никой не ги търсеше и се надяваха, 
дори да ги заловят, с дребни суми да успеят да откупят 
свободата си. Скоро откриха едно по-равно пътче, добре 
отъпкано от хилядите имигрантски обувки и поеха по него, а 
след 5-6 километра пред тях се ширнаха светлинките на 
малко селце. Робинзон извади сгъната карта, посумтя над 
нея и ги погледна. 
 - До зазоряване има още 2-3 часа, предлагам ви да 
заобиколим това населено място и да продължим, само 
след 15 километра е разположен голям град. Там няма да 



правим впечатление и можем да се отпуснем, но това 
селце трябва да го избегнем. 
 - Страх те е, че хората са любопитни ли? 
 - Все пак това е пограничен район и някой може да се 
обади на полицията. Защо да рискуваме като вече сме 
почти на финала? Петя, ще можеш ли да продължиш? 
 - Е, все ще извървя 15 километра, нали затова ходих на 
фитнес. 
 - Така те искам! По-късно, за проявеното геройство ще те 
черпя едно уиски. 
 - По-добре пиня-колада, шоколадовата ми е любима. 
 - Имаш я! Сега нека да тръгваме! 
   Четиримата отново се раздвижиха, малко преди селцето 
отбиха от пътя, заобиколиха го и след него отново поеха в 
посока на по-големия град. Вече напредваха бързо, 
умората като че ли беше изчезнала и групата се движеше 
учудващо бързо. По едно време Иво се обърна да ги 
погледне и без малко не се разсмя, с тези фенери на 
челата приличаха на миньори, излизащи от забоя, 
залитащи от тежкия труд под земята. Започна да съмва и 
след поредния завой градът се показа пред очите им, по 
осветените улици се движеха коли и по всичко личеше, че 
има по-многобройно население. На една крайпътна чешма 
Робинзон ги събра около себе си и заговори: 
 - Махайте вече тия фенери и ги прибирайте! Нека се 
поизмием и да заприличаме на хора, оправете дрехите си, 
изчистете и калта от обувките. Иво, твоите пари не са 
скрити толкова надълбоко, нагласи 2-3 пачки с долари по 
джобовете си, че ако потрябват, да раздаваш. Пригответе 
си и паспортите, въпреки, че нямаме турски визи все пак 
сме съседи и не вярвам някой да се заяде, но ако това се 
случи Петя ти ще си на ход! Флиртувай, умилквай се и ако 
Командо издържи и не ги набие от ревност, предполагам, 
че ще ни пуснат по живо, по здраво. 
 - Ясно шефе, разбрахме си ролите. Хайде води ни, а като 
видиш някоя отворена закусвалня веднага влизай в нея. 
 - Как може в такъв момент да мислиш за ядене? 



 - Турците са известни със своята шкембе чорба и не бих 
пропуснал да я опитам за нищо на света, а и там ще можем 
на спокойствие да обсъдим следващите си ходове. Пете, ти 
какво ще закусиш? 
 - Аз ще пия чай, той ми стига. 
 - Е, дамата си е дама, пий си чайчето тогава! 
 - Момчета, Петя ме подсети – намеси се и Робинзон – я 
пийнете по една глътка от моя горски еликсир! 
 - Абе, шефе, защо чак сега се сети, трябваше още в Малко 
Търново да се подсилим! 
 - Там си имахме достатъчно сили, точно сега ни е нужна 
подкрепа. 
   Той извади едно литрово пластмасово шише от раницата 
си и им го подаде, всички утолиха жаждата си и течността в 
него бързо свърши. 
 -Така, скривайте някъде празната бутилка и да потегляме! 
   Спокойно навлязоха в покрайнините, оттам по все по-
оживените улици се насочиха към центъра, но вече се 
сляха с останалите хора и се придвижваха незабелязано. 
На един ъгъл им замириса на храна и четиримата влязоха в 
приятно заведение, където наистина сервираха шкембе 
чорба. Настаниха се на една отдалечена маса, дадоха си 
поръчките и за пръв път от няколко дни си позволиха да се 
отпуснат. Какъв интересен казус – в чуждата страна се 
чустваха по-спокойни, отколкото в собствената си, която ги 
преследваше, понеже се бяха съгласили да работят за нея. 
Бяха повярвали, че като наказваха престъпниците помагаха 
на държавата, а се оказваше, че всъщност са пречели на 
някого и сега бягаха от него. Голяма заблуда, откъдето и да 
я погледнеш и излязла им твърде скъпо, но какво да се 
прави, стореното беше сторено. Робинзон се приведе към 
тях и тихо заговори: 
 - Струва ми се, че нещата се подреждат. Това е голям град 
и не може да няма някоя туристическа агенция, в която да 
се запишем за екскурзия. Лошото е, че дестинацията е 
далечна и едва ли подобни пътувания се организират 
често, затова може да се наложи и да почакаме. Сега като 



закусим ще си наемем някъде хотел, ще починем и 
следобед ще потърсим подходящ туроператор! 
   В този момент съдържателят им сервира поръчката и за 
тяхна изненада приятелят им се обърна към него и на бърз 
турски език му заговори. Побъбраха 2-3 минути и Робинзон 
отново мина на български. 
 - Човекът каза, че горе има две стаи, които отдава на 
туристи. Това безкрайно ни улеснява и без да ви попитам ги 
резервирах за една седмица, а ако се наложи ще увеличим 
престоя още. Той ми обясни, че до центъра е близо и там 
има няколко туристически агенции, които развиват бурна 
дейност. Какво ще кажете, деца мои, правилно ли 
постъпих? 
 - Естествено, по хотелите искат резервации, записват 
туристите в полицията и куп други бумащини, а ние искаме 
да избегнем точно това. Правилно си сторил, като си 
запазил стаите, и без това едва държа очите си отворени. 
Но бях забравил, че говориш турски, чак сега се сетих, че 
когато започвахме обучението във фермата беше споменал 
нещо подобно. 
 - Какво обучение, момчета – намеси се Петя – сега чувам, 
че сте ходили във ферма да се обучавате? 
 - Така и трябваше, мила – обади се Командо – цялата 
работа се пазеше в тайна. Нали помниш, когато напуснах 
от Буров, че няколко месеца постоянно пътувах, тогава 
тримата бяхме в София за едни курсове. Тогава се наложи 
да учим и западен език, но сега се оказва, че това ни е 
добре дошло, нали ще ставаме граждани на света! Ти 
говориш ли някакъв чужд език, слънчице? 
 - Да, разбира се – жо тем, их лийбе дих, я без тебя не могу, 
такива езици знам.  
 - Не се притеснявай, друго не ти е и трябвало, но аз вече 
съм до теб и не е лошо да залегнеш над разговорника! 
 - Ще го направя, не се тревожи, нали ще живея в чужда 
страна. За да съм полезна мога и хула да науча. 
 - Тоя пък къде го говорят? 
 - Доколкото знам, на Хаваите. 
 - Досега мислех, че хула е вид танц. 



   Командо й намигна. 
 - За теб ще изберем някой, който ние не знаем, та ако 
потрябва, да си ни преводач. 
 - Като стигнем на Сейшейлите ти обещавам да науча 
какъвто пожелаеш. 
 - Вярвам ти, ще помисля по въпроса! 
   Когато закусиха турчинът ги качи горе, показа им стаите, 
предназначени за тях, обзаведени без много лукс, но с 
всичко необходимо и назова цената. За паспорти и дума не 
стана, само пачка долари смени притежателя си и за миг 
всичко бе уредено. Поръчаха му да ги събуди по обед, той 
кимна, че ги е разбрал и доволен заслиза по стълбите. 
Петя закачливо изгледа съпруга си, отвори широко вратата 
и го побутна навътре: 
 - Ох, най-сетне легло! 
   Робинзон веднага се усети какво си е наумила и нахлу 
след тях. 
 - Пете, цяла нощ опява колко си изморена. Моля те, избий 
си от главата похотливите мисли и вземи да се наспиш, не 
виждаш ли, че и Командо едва гледа? Остави ни и нас да 
починем, защото до обед са само няколко часа и малко сън 
няма да ни е излишен. Тук стените са тънки, а като те 
знаем какъв шум вдигаш, нищо чудно и да те чуят чак долу. 
   Тя се понацупи, но бързо й мина и със смях го изтика 
навън: 
 - Добре де, не се безпокой, ще бъда примерна! Но от утре 
не си и помисляй, че ще се съобразявам с вас, от новия си 
живот ще изисквам само удоволствия! 
 - Щом ще е от утре, става! Хайде, почивайте! 
   По-късно всички си взеха по един душ и скочиха в 
удобните легла, след десетина минути кротко спяха.  
   Ето така започна задграничната им одисея! 
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   Следобед, починали и освежени излязоха да разгледат 
града и да потърсят пътническа агенция, която да предлага 
задгранични екскурзии. Центърът бе наблизо и те се 



насочиха първо натам, защото знаеха, че туроператорите 
винаги предпочитат лъскавите им офиси да са на видно 
място. За да не губят излишно време Робинзон попита 
първият срещнат полицай и човекът веднага ги насочи към 
големия хотел отсреща, във фоайето на който имало 
подобна агенция. Благодариха му и се запътиха към 
мястото, където вежлив портиер, облечен в ливрея им 
отвори вратата и ги покани да влязат вътре. Насреща, 
точно до рецепцията висяха десетки плакати с красиви 
пейзажи от непознати места, а до тях остъклена врата 
водеше към просторен офис, в който няколко служителки 
скучаеха на бюрата си. Цялата групичка, начело с Петя 
нахлу вътре и се насочиха към най-близкото момиче, което 
усмихнато стана и ги посрещна, а Робинзон, като 
единствен, знаещ турски език пое ролята на говорител. 
Другите го оставиха да се упражнява и заразглеждаха 
брошурите, а след малко едно малко момче с униформа им 
поднесе чай и кафе. 
 - Виж ти колко са учтиви и гостоприемни, не е като при нас! 
 - И нашите частници понякога правят подобни жестове, но 
като цяло служителите са все намръщени, ще речеш, че ги 
караш да копаят по цял ден.  
 - Турците са известни с търговския си нюх, те знаят как да 
правят пари. 
   Докато си говореха и пиеха кафетата, Робинзон научи 
каквото трябваше и дойде при тях. 
 - Тази фирма всеки месец организира далечни екскурзии, 
но сборният пункт не е тук, а в Истанбул или в Измир. 
Служителката ми каза, че можем да се запишем и да 
платим тук, но един ден преди началото на екскурзията 
трябва да се придвижим до едим от тези градове и да 
преспим в хотел, нощувката в който го поема агенцията и 
след това, на другия ден ни товарят на кораба. 
 - С кораб ли се пътува, няма ли самолети? 
 - Ако се замислиш, по море е по-добре, ще имаме време 
да обмислим всичко и да координираме бъдещите си 
действия, а няма да има и такъв строг митнически контрол. 
По аерогарите тайно те снимат и паспортните ти данни 



влизат в системата, а после всеки, който се интересува 
може да разбере накъде си отпътувал, докато по вода не е 
така. Предполага се, че на тези круизи пъруват по-заможни 
хора, а те не подлежат чак на такъв контрол.  
 - И кога най-рано можем да тръгнем? 
 - За Сейшейлите датата е след двайсетина дни, но има 
една екскурзия до остров Мавриций, която е в края на тази 
седмица, отплава се от Измир. 
 - Нали нашите пари са преведени точно на Мавриций, това 
може да се окаже по-доброто решение за нас. 
 - А и оттам до Сейшейлите не е толкова далеч, все ще 
намерим някакъв превоз. 
 - Тогава няма какво да го мислим, записваме се до 
Мавриций и там на място решаваме какво ще 
предприемем, а и не ми се чакат още двайсетина дни. 
Какво ще кажете, момичета и момчета? 
 - Доводите са добри, по-добре е колкото се може по-бързо 
да тръгваме натам.  
 - Дайте си тогава паспортите, а ти, Иво ела с мен, нали 
валутата е в теб! Значи твърдо решаваме да плаваме до 
Мавриций? 
   Другите отново насядаха в удобните фотьойли, а те 
двамата се върнаха при момичето, обясниха му 
предпочитанията си и то започна да чатка на клавиатурата. 
Работата стана бързо, след половин час тя им подаде по 
един голям плик, в който бяха билетите, маршрута и всички 
подробности на пътуването, включително и на английски 
език. Прибра им паспортите в касата, за да им поставят 
туристически визи и обеща до утре следобед всичко да е 
уредено. Уговориха се срещу минимално допълнително 
заплащане, от офиса да уредят транспорт до Измир, който 
щеше да ги откара в хотела за една последна нощувка на 
турска територия.  
 - Работите започнаха да се уреждат – вече пред хотела 
заговори Робинзон – сега разполагаме с няколко дни за 
пълен релакс. Но имам едно желание и ви моля да го 
приемете насериозно и за в бъдеще да се съобразявате с 
него! По документи имената са ми Юли Соколов и искам 



занапред винаги да се обръщате към мен така! Забравете 
за Робинзон, Петкан, Даниел Дефо и всякакви други 
прякори, защото някое ченге или митничар с добър слух 
може да долови несъответствието и да поиска по-
внимателно да ми огледа паспорта, а тогава става лошо. 
Ще ме върнат принудително в България и там още от 
границата ще ме ескортират с охрана в София, не мислете, 
че главният секретар не ни издирва! После може и да ме 
пуснат, но може и да ме приберат за дълго, а това не е 
желателно. Вече сме на финалната права и ви моля да не 
се дъним заради подобни дреболии! 
 - Добре...Юли, ще се съобразим с желанието ти. Всъщност 
на мен Юли ми харесва, а и фамилията я бива, така, че, 
защо не? 
 - Хайде тогава да вървим в някой ресторант и да 
вечеряме, а после да си наваксаме със съня! 
   Така изминаха оставащите няколко дни до началото на 
екскурзията, в обиколки на града, дегустация на храни и 
напитки в многобройните ресторантчета и почивка, която 
толкова им бе липсвала в миналия напрегнат живот. 
Сутринта на последния ден се сбогуваха с техния домакин, 
оставиха му малко пари да купи нещо за децата и се 
запътиха към туристическата агенция. Там ги чакаше 
уговорения микробус и служителката, оформила 
документите им, която, след като изигра първоначален 
отказ също прие своето финансово подаръче. Натовариха 
малкото багаж, който носеха, настаниха се и шофьорът 
подкара към Измир. До там бе далеч, но според 
изчисленията се очакваше да пристигнат привечер и да се 
настанят в хотела до пристанището. Така и стана, късно 
вечерта шофьорът спря на паркинга пред луксозната 
сграда и ги съпроводи до рецепцията, а там ги предаде на 
служителките. Веднага ги заведоха да вечерят и после им 
показаха стаите, които се пазеха за участниците в 
пътуването, а пиколото вдигна багажа им. След като се 
настаниха всички слязоха в огромното фоайе, пълно с 
денонощно работещи магазини и си напазаруваха дрехи, 
големи туристически чанти и тоалетни принадлежности, 



защото пътуването до Мавриций щеше да продължи 
няколко денонощия, а по пътя имаха престой на още две 
пристанища, където пасажерите имаха по дванадесет часа 
свободно време. Пачката с долари на Иво рязко изтъня, но 
и Командо носеше достатъчно валута, скрита в дрехите си 
и те не се притесняваха особено, още повече, че на 
Мавриций банковите им сметки бяха пълни. Освен това на 
кораба всичко бе безплатно и пари нямаше да им трябват, 
освен в казиното, ако някой от тях пожелаеше да изпробва 
късмета си в открито море.  
 - Е, деца мои – събра ги около себе си Робинзон – купихте 
ли всичко, от каквото се нуждаехте? 
 - Предполагаме, че да, ако не броим Петя, която, ако й 
разрешим може да напълни и десет чанти. 
 - Какво да ги правиш, жени! Но нека си я поглезим, нали е 
от нашите! 
 - Така си е! 
 - В такъв случай ви освобождавам до утре сутринта, всеки 
може да използва времето си както намери за добре. 
Сборен пункт,  тук във фоайето, в седем сутринта! Всички 
пасажери, записали се за тази екскурзия са настанени в 
този хотел, така, че няма как да изпуснем автобуса към 
пристанището, който тръгва от тук в седем и тридесет! 
 - Добре, Юли, ето ти малко пари ако решиш да поскиташ в 
нощен Измир! 
 - Точно така, вече съм Юли, не го забравяйте! Командо, 
вие с Петя какво ще правите? 
 - Ще се разходим малко около хотела и после ще си 
лягаме, какво друго? То и ти нямаш голям избор, ако се 
надяваш да срещнеш някоя самотна туркиня по нощите, не 
си познал, мусюлманките се прибират рано-рано. 
 - Мюсюлманките да, но градът гъмжи от западни туристки, 
които търсят приключения. 
 - Тогава късмет, помня, че на Златни пясъци в механата 
англичанките много-много не се дърпаха. 
 - Никак, дори бяха доста настоятелни. Желая лека вечер 
на всички и ви оставям! 
 - Всичко хубаво и на теб, шефе! И моля те, не бий никого! 



   Групичката им се разпадна, всеки тръгна нанякъде и 
скоро се изгубиха в околните улички. Постепенно мръкна 
съвсем и нощта настъпи, до съмване оставаха само 
няколко часа. 
   На сутринта, в уречения час фоайето на хотела се 
изпълни с народ, имаше семейства, прощаващи се с 
близките си, виждаха се и самотни пътници, влачещи 
количките с багажа си. Малко след седем се появиха и 
нашите хора с малко недоспал вид, личеше им, че са 
изпитали верността на поговорката „От сън спомени няма”, 
но вече готови за нови приключения. Отнякъде се появи и 
екскурзоводът и поведе шумната тълпа към паркинга, 
където два автобуса подгряваха двигателите си. Хората 
натовариха багажа си в отворените багажници и започнаха 
да заемат местата си в машините, накрая май всичките 
бяха по седалките. Шофьорите ги преброиха и когато се 
оказа, че никой не липсва, автобусите бавно подкараха към 
пристанището, което бе в края на града, малко след 
„Улицата на любовта”. След двайсетина минути 
пристигнаха и спирачките им изскърцаха пред величествен 
лайнер, изпълващ две корабни стоянки на кея. Морският 
съд бе дълъг над 100 метра, на няколко етажа, а някъде 
високо в небето се въртеше радарната антена, монтирана 
точно над капитанската рубка. Едва сега Иво проумя защо 
това пътуване им бе излязло толкова скъпо като цена, явно 
на този красив кораб нищо нямаше да им липсва. 
Останалите му приятели стояха до него и също се 
възхищаваха на невероятната гледка, открила се пред 
очите им. Още два автобуса паркираха до техните и хората 
започнаха да слизат, по най-прости сметки вече се бяха 
събрали стотина пътника, а може да бяха и повече. По 
трапа към кораба се изви дълга колона от хора, някои бяха 
придружени и от носачи, затова нашите хора решиха да 
изчакат основния поток и чак тогава да се качат на борда. 
Пък и защо да бързат, вече бяха на пристанището, май 
никой не ги следеше и превозното им средство 
дрейфуваше точно пред тях, а документите, подписани и 
подпечатани се намираха в ръцете им. Мина почти цял час, 



докато най-нетърпеливите заемат местата си, накрая дойде 
и техния ред. Те не бяха единствените чужденци и след 
бегла проверка на паспортите ги допуснаха на палубата, 
където капитанът учтиво ги поздрави на английски и ги 
предаде в ръцете на някакво голобрадо моряче, а то от 
своя страна грабна куфарите на Петя и ги поведе към 
луксозните каюти. Техните се оказаха на второто ниво над 
палубата, просторни и модерно обзаведени, а тази на Петя 
и Командо дори беше със широка спалня, явно от 
туристическата агенция бяха отчели, че са семейство. 
Всяка каюта си имаше баня и тоалетна, богато зареден с 
напитки хладилник, плазмен телевизор и всякакви други 
електронни глезотии, но най-хубавото беше, че си имаха и 
малки балкончета, издадени навън и надвесени на 
трийсетина метра над водата. Разкош, откъдето и да го 
погледнеш! Робинзон, верен на себе си, веднага започна да 
оглежда за евентуални пътища за бягство, ако, не дай Боже 
се наложи, а после излезе на балкончето и се надвеси 
надолу.  
 - Приятелю, забрави за тази твоя прочута предпазливост, 
на кораба сме си в капан откъдето и да го погледнеш! В 
открито море няма как да избягаме оттук, ако решат да ни 
арестуват, най-добре да се предадем! 
 - Не мисля, че ще се стигне дотам, но е по-добре да съм 
подготвен. Според морските закони излезем ли в 
международни води ставаме недосегаеми, а това 
обикновено е на няколко мили от брега. След малко 
тръгваме, което значи, че по обед ще сме в безопасност, на 
път за рая.  
 - Надявам се, че не говориш за рая в истинския смисъл на 
думата! 
 - Разбира се, че не, имах предвид нашия райски остров. 
Колко каза, че ще пътуваме до там? 
 - Петнайсетина дни, с два захода в попътни пристанища. 
Но и два месеца да пътувахме пак не ми се бърка, нали 
бягаме точно за да търсим спокойствието. Както виждаш и 
останалите пътници са платили луди пари за това дълго 
пътуване, така, че не виждам защо все трябва да бързаме. 



 - Прав си, това са стари навици, от които скоро ще се 
отървем. Ето, усещаш ли, че май тръгваме? 
   Двигателите в трюма се бяха раздвижили и постоянно 
увеличаваха оборотите, явен признак, че скоро щяха да 
потеглят. Хората започнаха да се тълпят на палубата и да 
махат на изпращачите, а наземния персонал откачи 
тежките въжета и ги хвърли във водата. Един малък влекач 
се приближи отпред, съедини се с кораба и започна бавно 
да го отлепя от кея, а когато го насочи навътре се включиха 
и корабните витла. Ето, тръгваха и скоро май нямаше да 
има връщане назад, освен ако нещо в родината им не се 
променеше към по-добро. Засега ги преследваха мощни 
врагове и никой в групата не виждаше защо трябва да 
остават в България и да рискуват живота си, след като 
имаха няколко по-добри възможности. За носталгията 
много бе писано и много бе прочетено, но в целия свят 
живееха почти милион българи и май никой от тях не 
примираше да се прибира обратно в калта. 
   Разопаковаха багажа и се изтегнаха по койките, ако не 
бяха постоянно прелитащите морски птици покрай 
илюминаторите, нямаше и да  усетят, че плават. По обед се 
събраха в луксозния ресторант и опитаха вкусните ястия на 
корабния готвач, които сякаш нямаха свършване, 
сервитьорите пристигаха с все нови и нови блюда.  
 - Робинзон, какво ще кажеш за...? 
 - Юли, ако обичаш! 
 - Тъй де, Юли, какво ще кажеш за живота на богатите? 
 - И той е като всяко друго нещо – свикваш с него и след 
време не ти прави впечатление. Но не е зле, много по-
добре е от съществуването ми в гората. 
 - Следобед какво ще правим? 
 - Аз мисля да обиколя палубите и видя с какво още ще ме 
изненадат собствениците на този кораб. И вие го давайте 
като туристи, нека приемем, че за момента бойната ни 
група не съществува! 
 - Или поне, че сме в отпуск. 
 - Честно да ви кажа, надявам се този отпуск да е 
безсрочен, стига вече рискове! Пак ще си тренираме, 



естествено, знаем, че сме добри по нашата част и искам да 
си останем такива! Освен това се налага да се отървем от 
телефоните си, събери всички и незабелязано ги изхвърли 
във водата! Не забравяй обаче преди това да препишеш на 
хартия всички номера, които са запаметени в СИМ-картите, 
не се знае кой от тях може да потрябва! 
 - Ще го направя, но с нашия късмет като нищо ще ни 
нападнат я пирати, я мародери и пак ще трябва да се 
задействаме. 
 - Шегуваш се ти, но знаеш ли, че всички заловени пирати 
от Аденския залив ги държат по затвори на Сейшейлите, 
значи няма да сме много далеч от онова гнездо на оси. И 
Йемен и Сомалия не са много далеч оттам и почти цялото 
им население, ако не броим жените, са свирепи главорези. 
В тези държави няма да видиш мъж на улицата без автомат 
или гранатомет, дори и децата са запасали пищови. Освен 
това по силата на местните обичаи всеки крие под дрехите 
си извит нож, казват им замбия и само да го погледнеш 
накриво ти прерязва гърлото. 
 - И ето ти нови приключения. 
 - А, стига вече, в момента единственото ми желание е да 
пристигнем на островчето, да вземем решение какво ще 
правим с парите си и да заживея спокойно. 
 - Да, с толкова пари наистина до края на живота си можем 
да се излежаваме или да обикаляме света, другият вариант 
е да започнем някакъв бизнес. 
 - Май така ще е по-добре, в противен случай 
бездействието ще ни скапе. 
 - Да, кофти перспектива. 
 - Момчета – зачурулика Петя – вие си въртете бизнеса, а 
аз ще обикалям магазините по островите. От целия свят се 
стичат там на почивка, навярно ще е пълно с луксозни 
стоки. 
    Командо започна да я подкача: 
 - Островите са десетки и са отдалечени един от друг, 
представяш ли си какво ще стане ако те отвлекат пиратите? 
С тези форми веднага ще те направят секс-робиня, а може 
и да те продадат на някой арабски шейх да го забавляваш. 



 - Тогава някой от вас ще ме придружава навсякъде и ще 
ме пази! 
 - Така по става, защото ако те похитят и после поискат 
откуп ще останем без стотинка. 
 - А, кой е казал, че ще плащаме откупа? 
   Всички се разсмяха и минаха на други теми. На подиума 
до тях възрастен пианист свиреше популярни мелодии, но 
бе наистина добър и те останаха да го послушат. Пръстите 
му галеха клавишите, акустиката усилваше звука и ги 
караше да забравят откъде идват и какво са преживели. В 
късния следобед решиха да обиколят кораба и за пореден 
път се изненадаха от размерите му и лукса, който цареше 
навсякъде. Отпред на носа бе вграден огромен плувен 
басейн с десетки шезлонги около него, на горната палуба 
откриха тенис-корт и кътчета за фитнес, оборудвани с 
всичко необходимо. 
 - А, ето нещо за нас, знаех си, че няма да скучаем! 
 - Я вижте там, това да не са някакви инструкторки по 
бодибилдинг! 
   На един от уредите красива руса дама с изрязано трико 
се мъчеше с тежестите, а партньорката й обикаляше около 
нея и предизвикателно се разгряваше. Имаха хубави 
загорели тела, но един по-внимателен поглед разкриваше, 
че навярно бяха около четиридесет и пет годишни. 
 - Е, приятели, май ще ви излезе късметът и през 
оставащите дни ще си имате компания. 
 - Като гледам какви погледи хвърлят може и да се окажеш 
прав. Юли, ти коя си избираш? 
 - По-дъртата, естествено, но като ги гледам те май са на 
една възраст. 
 - Моля те, не се изказвай толкова грубо, вместо дърта 
можеше да кажеш зряла! 
 - Все същото, а и те не ме разбират. Какви ли са по 
народност? 
 - Приличат ми на скандинавки, което е добре, защото 
северните народи са освободени от всякакви скрупули и 
предразсъдъци относно секса. 
 - Ти откъде си толкова информиран? 



 - Знам го от опит, не забравяй, че бях спортист и доста съм 
попътувал! 
 - На моята възраст сексът вече не ме влече толкова, много 
по-интересен ми е самият флирт, свалката. Едно време 
мислех само за чукането, но то е било от тестостерона, 
сега вече съм на друга вълна. 
 - Прав си, сексът си е само секс, и хиляда пози да опитате 
в леглото накрая всичко опира до оргазъма. Нека оставим 
това на младежите, а ние да я караме по романтичния 
начин, с цветята, с вечерите на свещи и с изпращане до 
прага на каютата, няма какво да бързаме.  
 - Тия може и да са лесбийки, иначе какво ще правят двете 
сами на екскурзия? 
 - Много бързаш със заключенията, нищо чудно след малко 
да се появят и съпрузите им. 
 - Е, имаме десетина денонощия на разположение и ще 
проучим нещата. Но корабът е пълен с жени все жадни за 
приключения, ако не са тия, ще са други. Туркините май са 
най-малобройни, а и са под постоянен контрол, ще се 
насочим към останалите нации. 
 - Добре ви е на вас, свободни сте и необвързани, а мен 
Петя постоянно ще ме дебне. 
 - Спокойно, някоя вечер можем да я приспим с нещо, нали 
знаеш, че Роб..., пардон, Юли умее да приготвя различни 
отвари! 
 - Чувам, чувам, не мислете, че съм глуха. Не съм чак такъв 
деспот, та да следя моя човек навсякъде. Карайте си я по 
мъжката, виждам, че сега ви се е паднало малко да се 
отпуснете! Аз ще се забавлявам край басейна и на бара, а 
вие си играйте на свалячи колкото искате! 
 - Чу ли, Командо, това се казва съпруга, току-що ти 
поотпусна юздите! 
 - Тя си е такава, отдавна е научила, че ревността разваля 
и най-здравите семейства. Аз пък ще я финансирам, та да 
има пари за казиното и предполагам, че ще сме квит! 
 - Точно така, докато сме на кораба всичко ви е позволено, 
е, за Командо почти всичко. Иво, на теб не ти ли е мъчно за 
твоите момичета, които заряза в Х.? 



 - По принцип ми липсват, но с тях нямах полезен ход, нито 
можех да ги взема всичките, нито да ги деля, защото те не 
го заслужават. Така, че не съм ги зарязал, а така се стекоха 
обстоятелствата, не че съм го искал. Иначе ги подпомогнах 
финансово, поне пари да не им липсват и се надявам след 
време и те да оправят живота си с подходящите партньори. 
 - Едната дори гледа кучето ми – намеси се и Робинзон – 
понеже ги познавам и трите, знам, че животинчето ми е в 
добри ръце. 
 - Така си е, и Роси и Нели и Даниела нямаха грешка, който 
мъж ги спечели няма да съжалява. 
   Четиримата продължиха разходката си по палубата, по 
широка извита стълба се качиха на горното ниво, също 
пълно с хора. Разположението беше почти същото, но 
вместо басейн мястото бе пригодено за хеликоптерна 
площадка, с огромна буква „Н” по средата. И тук се 
виждаше открит бар, ресторант и място за оркестър, а 
отпред на носа бяха подредени неизменните шезлонги. 
 - Сега разбирам защо някои хора предприемат 
околосветски пътешествия по вода, ако морският съд е 
стабилен и сигурен си е райско място със свой собствен 
живот и пълно спокойствие. Не мислиш за нищо, всичко ти 
е уредено, а ти само се забавляваш, скрит от очите на 
старите си познати. Релакс, откъдето и да го погледнеш! Аз 
ви предлагам и ние да се отпуснем и всеки да върши 
каквото му душата желае, няма нужда все да ходим в група. 
Ако имаме нужда един от друг си знаем каютите, а и 
корабът не е чак толкова голям, та да се загубим, освен 
това на закуска, обяд и вечеря ще сме заедно! 
 - Това не е много сигурно, забием ли онези или някои 
други, може и да не се виждаме толкова често.  
 - Нали това казвам, не сме в детската градина, та 
постоянно да се контролираме. Почивайте си, любете се, 
играйте хазарт и въобще вършете каквото душата ви иска. 
 - Ясно, шефе, пускаш ни в градска отпуска. Е, аз мисля да 
се възползвам, а вие както решите. 
   Иво пръв ги остави и слезе долу да си сложи банския, а 
после се отпусна на един удобен шезлонг до басейна и се 



унесе в спомени. Когато след час или два отвори очи с 
изненада установи, че и приятелите му са се настанили 
наоколо, но всеки сам, кой с книга, кой със слушалки на 
ушите. Петя, пременена с впит по тялото й бански бе заела 
едно високо столче на бара и повечето мъжки погледи бяха 
насочени към нея, но гледката си струваше. Фигурата й бе 
перфектна, лицето й нежно и красиво, а кожата гладка и 
леко загоряла от климата във Варна. На челото си бе 
вдигнала маркови тъмни очила и се правеше, че разглежда 
менюто, но той я познаваше достатъчно добре и се 
досещаше, че се оглежда за евентуални спонсори и търси 
приключения. Погледът му се стрелна към далечния край 
на басейна и веднага долови, че оттам някой го наблюдава. 
Почти беше сигурен кой може да е това и не се излъга, там 
се бяха настанили двете скандинавски приятелки, които го 
одумваха и се кикотеха. Човек не трябва да е телепат, за 
да се сети какво им се върти в главата, затова той не губи 
повече време, стана от мястото си и бавно се запровира 
към тях. Във фермата бе усвоил испанския език, но освен 
това говореше немски и английски и се надяваше, че няма 
да срещне трудности при общуването. Когато ги наближи 
кимна на един сервитьор и заедно с него се изправи пред 
тях. Като за начало реши да опита с английския. 
 - Добър ден, дами, бихте ли приели моята скромна 
компания? 
   Те скорострелно си казаха нещо и едната посочи 
шезлонга до техните. 
 - Моля, седнете, за нас е удоволствие да се запознаем! 
   Той пожела да ги почерпи, но навреме се усети, че на 
кораба всичко е безплатно и просто ги попита какво ще 
желаят. Сервитьорът ги изслуша и хукна да изпълнява 
поръчката, а Иво се настани на предложеното му място и 
се представи. След десетина минути вече ги забавляваше с 
весели историйки, а те се заливаха от смях, добро начало, 
ако се вярваше на твърденията на Робинзон, че ако 
накараш една жена да се смее на шегите ти, работата е 
наполовина опечена. Те също се представиха, едната се 
казваше Берит, другата Ингрид, туристки от Хелзинки, 



столицата на Финландия. Беше ясно, че с тия красавици 
тези дни няма да скучае и тъкмо обмисляше как да 
представи Робинзон като свой приятел, те го превариха и 
кимнаха към мястото на горянина. Иво изви глава и що да 
види, докато бе разговарял с новите си познати, техният 
водач не бе стоял мирен, навярно бе предизвикал някого на 
канадска борба, защото двама души от екипажа тъкмо 
стоварваха една тежка маса край басейна и останалите 
пътници, надушили веселбата започваха да се тълпят край 
нея. Робинзон бавно зае мястото си на единия стол и 
зачака да доведат опонента му, а Командо седна срещу 
него и започна да разтрива китките на ръцете му. Петя, за 
да внесе допълнително напрежение сред публиката грабна 
една кърпа, застана зад него и започна да му прави вятър 
както на боксовите мачове. Гледката бе невероятна, едър 
мъж разтриваше ръцете на участника в състезанието, 
невероятна красавица го разхлаждаше с изкусителни 
движения, а самият състезател, почти чичко се бе отпуснал 
на стола и кимаше на зяпачите. Фигурата му бе стегната и 
хармонична, но не бе нищо особено, а и годините му не 
бяха малко и повечето присъстващи не биха заложили на 
него в предстоящия двубой. В този момент откъм вратата 
зад бара двама матроси, следвани от капитана изведоха 
своя претендент и публиката онемя, огромен чернокож, 
висок почти два метра пъргаво се придвижваше към 
импровизираната арена и доволен кимаше на зрителите с 
обръснатата си глава. Врат нямаше, черепът му се 
съединяваше направо с раменете, а те бяха като 
надстройки на гардероб. Цялото му мускулесто тяло бе в 
белези, личеше, че не е израснал в тих квартал и навярно 
бе участвал в безброй битки, докато успее да се измъкне 
оттам и се запише във флота. Моряшката фуражка 
подсказваше, че работи нещо на борда, но какво, не 
ставаше ясно, единствените други дрехи по него бяха едни 
къси гащета, които всеки момент щяха да се пръснат по 
шевовете. Иво, който досега вярваше в победата на 
приятеля си, той често бе ставал свидетел на какво е 
способен Робинзон, направо се отчая, силите бяха адски 



неравностойни. Финландките застанаха от двете му страни 
и започнаха да дюдюкат наравно с другите, а когато и той 
се включи и зарева името му, те го последваха. 
   - Юли, Юли, Юли...-  скандираше малката им групичка и 
скоро хората около тях започнаха да ръкопляскат и се 
присъединиха към техните крясъци.  
   Афроамериканецът, но можеше и да е африканец, стигна 
до масата, пригодена за двубоя и протегна ръка към 
опонента си, а Робинзон стана и му се поклони, при което 
направо се загуби в размерите на гръдния му кош. 
Зяпачите направо пощуряха, защото дребния човечец не 
показваше никакви признаци на страх, напротив, той се 
обърна, хвана ръката на Петя и я целуна, а после й посочи 
шезлонга до себе си. Командо също се отдръпна настрана 
и двамата претенденти останаха сами един срещи друг, а 
после седнаха и протегнаха ръцете си през масата. 
Капитанът се изправи отстрани и постави длан върху 
техните, когато вдигнеше ръката си, борбата можеше да 
започне. Той изчака десетина секунди, при които настъпи 
пълна тишина, а после драматично даде началото на 
състезанието. Гигантът не губи време, той се наведе с 
цялата си тежест и според законите на физиката китката на 
опонента му на секундата трябваше или да е опряла в 
плота или да е строшена. Нищо подобно, Робинзон, 
удържал първия напън, вдигна поглед към Петя и палаво й 
намигна, в този момент Иво разбра, че той си играе с 
великана, с присъщото си чувство за хумор разиграваше 
сценки пред публиката. Чернокожият също усети, че нещо 
не е наред, досега той винаги побеждаваше в първите 
секунди от двубоя и то далеч по-яки противници. Как 
можеше да знае, че човекът пред него е израснал в гората, 
в една непрестанна дългогодишна битка с природата и 
накрая бе излязъл победител? Той не бе тренирал в зали и 
не бе вдигал тежести, затова и не притежаваше кой знае 
каква мускулна маса, но костите и сухожилията му бяха 
като от стомана, закалена до безкрайност. Последва втора 
атака, при която дори плотът на масата изпращя 
застрашително, но резултатът отново бе същия, засега 



човечето устояваше. Иво напълно се успокои, той вече бе 
уверен в изхода на двубоя и като прегърна през талиите 
двете си нови приятелки ги поведе напред и всички се 
наредиха зад Петя. Робинзон ги видя, кимна им и почти на 
шега със страшна сила прасна ръката на опонента си в 
масата, с което сякаш взриви бомба. Хората го 
наобиколиха, вдигнаха го и го понесоха в кръг, скандирайки 
името му. Когато го оставиха на земята той се върна при 
масата и протегна ръка да поздрави чернокожия, а после и 
капитана. След капитана бе ред на Петя, после на Командо 
и чак след това той се насочи към Иво и скандинавките, но 
те не го изчакаха на местата си, Ингрид скочи, хвърли му се 
на врата и го разцелува, а хората около тях заръкопляскаха 
и се развикаха на различни езици, навярно еквивалента на 
нашето „горчиво”. Берит стисна заговорнически ръката на 
Иво и му намигна, май двойките се бяха оформили. 
Капитанът дойде при тях и покани всички да му бъдат гости 
тази вечер, и той искаше по-отблизо да опознае този 
невероятен феномен, победил с такава лекота най-силния 
му матрос. Времето бе напреднало, до вечерята оставаше 
около час и всички се разотидоха по каютите за да се 
облекат по-официално, все пак не всеки път можеш да 
вечеряш на капитанската маса. В уречения час, когато 
влязоха в ресторанта всички присъстващи станаха на крака 
и отново аплодираха победителя от приключилия преди 
малко двубой. Капитанът ги посрещна и ги поведе към 
масата си, отрупана с отбрани ордьоври, вина, хайвер и 
какво ли още не.  
 - Казвам се Анатолий Проценко. Добре сте ми дошли, 
радвам се, че уважихте поканата ми! 
   Оказа се украинец, поел командването на този кораб още 
преди години. Компанията му бе ненатрапчива и скоро 
разговорът потръгна, а след втората бутилка вино 
сътрапезниците съвсем се отпуснаха. Той им разказа някои 
морски истории, а те споделиха от къде са и къде отиват, 
при което Берит и Ингрид като чуха, че новите им познати 
притежават част от остров на Сейшейлите, съвсем се 
ококориха. Вечерта мина прекрасно, когато се нахраниха се 



отпуснаха в удобните столове и до полунощ слушаха 
изпълненията на пианиста, на които можеше да завиди 
дори Клайдерман.  
   По някое време Командо се наведе към техния домакин и 
го попита: 
 - Капитане, каква длъжност изпълнава при вас днешния 
претендент за титлата? 
 - Работи в машинното, поддържа двигателите. Но 
доколкото подочух не се е примирил със загубата, ще иска 
реванш тези дни. 
 - Вие имате ли нещо против? 
 - Естествено, че не, част от задълженията ми е да 
развличам пътниците в този дълъг круиз. Ние тук сме 
помислили за разнообразни забавления, но нищо не може 
да се сравни с подобни състезания, а и аз поощрявам 
финансово матросите, които се включват. Днес например 
Джабрил си изкара 500 долара въпреки загубата, а ако 
уредим още една среща може да ги докара и до 1000. 
Всъщност той предпочита свободните боеве, на тях заради 
габаритите си няма равен и досега винаги е побеждавал 
противниците си.  
 - Значи ли това, че можем да уредим един такъв бой? 
 - Винаги, но кой ще посмее да се изправи насреща му? 
Сега той, за да си възвърне самочуствието ще е готов да 
излезе и срещу трима ви, но не ви съветвам да се 
съгласявате, срещу него нямате шансове.  
 - Предполагам, че и днес на масата за канадска борба сте 
мислели така, но видяхте какво се случи. Ето какво ще ви 
предложа, вие уредете мача, а аз сам ще се изправя срещу 
него! Но нека да организираме и залагания, така ще бъде 
много по-интересно! 
 - Вие луд ли сте, той ще ви размаже! 
 - Ами тогава заложете на него! 
 - Ако не се шегувате, приемам предизвикателството. Кога 
предпочитате да се състои двубоят? 
 - Вдругиден, нека да имам време да се подготвя.  
 - Господа, вие да не сте от някои тайни служби? 
 - Нищо подобно, просто добре тренирани туристи. 



 - Всъщност откъде идвате, на билета ви пишеше Измир. 
 - Оттам се качихме, иначе сме българи. 
 - Славяни значи, а руски говорите ли? 
 - Естествено, и тримата. 
 - Доколкото чувам и при вас положението в държавата не е 
много розово, май сте най-бедните в цяла Европа. 
 - То да бяха само доходите! Почти във всичко сме 
последни, но пък имаме и някои призови места. Например 
сме първи по детска смъртност, по инсулти и инфаркти, по 
брой пушачи на глава от населението и по размер на 
държавната субсидия за партиите в Парламента, но това не 
е всичко, в корупцията по високите етажи на властта също 
сме в челните позиции. Освен това нямаме осъден депутат, 
министър или дори едър бизнесмен, всички те са чисти като 
сълзите на дете. 
 - Ясно, не ви завиждам. То и при нас когато сменихме 
властта хората мислеха, че ще заживеят по-добре, но нищо 
подобно не се случи, май напразно дадохме толкова 
жертви на Майдана. Аз лично не мога да се оплача, 
професията ми е търсена по целия свят и получавам добри 
пари, но в Украйна положението е трагично.  
 - Така е, приятелю, може би трябва още един път да се 
разбунтувате! За моите сънародници вече нямам илюзии, 
те са се кротнали и си живуркат на ръба на оцеляването. 
Психолозите определят това състояние като 
психосоматична защитна реакция – когато отвсякъде те 
налегнат проблеми, мозъкът ти изключва и ти се затваряш 
в себе си, за да не полудееш. 
 - А, ние украинците не сме толкова заспали. До година-две 
не се ли променят нещата към по-добро, предполагам, че 
гражданите ще атакуват и Радата, а че ще избият всички 
вътре не се и съмнявам. 
 - Между тях може да има и кадърни държавници, нали са 
от различни партии. 
 - Ако не подобряват живота на хората, значи не ги бива и 
не им е там мястото. Доколкото познавам сънародниците 
си, те ще ги изправят до стената и ще оставят на Свети 
Петър да решава кой е бил добър и кой лош. Но по принцип 



няма да ги съжалявам, щом не работят в полза на 
населението, значи са вътре само да богатеят.  
 - Позната картинка, и при нас здраво са се окопали! 
Отдавна изядоха слядкиша, а сега искат и трохите! Ти 
знаеш ли, че в България има пенсии по 85 долара при 
пълен трудов стаж, а това прави под три долара на ден? 
Как ти се струва, човек може ли да оцелее с подобно 
подаяние? 
 - Не думай, не знаех, че управляващите чак толкова са ви 
се качили на  главите! И как се оправят тези нещастници, 
кой им купува лекарствата и кой им плаща сметките? 
 - Никой, повечето просто си умират от глад, студ или от 
болести и за бюджета това е идеалния вариант. Като 
измрат хората, чиновниците вместо да мислят за пенсии 
ще си поделят излишъка като бонус в края на годината, ще 
сменят автомобилите си и любовниците, че може и за някоя 
екскурзия в чужбина да остане. Останалата част от 
населението живее от заеми, всъщност и държавата 
постоянно тегли кредити и единствените, които имат 
реални пари са управляващите. Те пък вече толкова са се 
отдалечили от проблемите на обикновените хора, че 
надали в момента знаят колко струва един хляб например 
или кило сирене, ще кажеш, че не са в България, а в 
някаква паралелна вселена. Ние имаме една поговорка - 
„Ситият на гладния не вярва!” и тя е много показателна. Но 
нека не си разваляме настроението и повече да не говорим 
за политика, видно е, че с приказки нищо не се постига. 
 - Да нашите траяха, траяха и накрая се вдигнаха, никой не 
обича да го правят на глупак. Обаче за размера на 
пенсиите у вас направо не мога да повярвам, как е 
възможно такова нещо? Наскоро пътувах до Нова 
Зеландия, знаеш ли как е решен въпросът там? След 
пенсиониране абсолютно всички в тази държава вземат 
еднакво, няма значение миньор ли си бил, полицай или 
министър.  
 - Но как така, в такъв случай никой няма да се захваща с 
трудни и рискови професии. 



 - Не е така, тези хора взимат големи заплати, наистина 
големи. Затова и има желаещи за този вид труд, но 
пенсионират ли се, пенсиите са еднакви за всички. Но ти си 
прав си, нека се насладим на вечерта! Впрочем опитахте ли 
хайвера от белуга, той е от личните ми запаси? 
 - Разбира се, как ще пропуснем такъв деликатес, но искам 
да те уверя, че и водката си я бива. 
 - Наздраве тогава! 
   Ето така протече първия ден от тяхното пътуване, а те не 
се и съмняваха, че и през останалите няма да скучаят нито 
за миг, откак преди две-три години се събраха заедно 
такова нещо като скука или безинтересно съществуване 
досега не им се беше случвало. По някое време решиха, че 
е време и да поспят, сбогуваха се с гостоприемния капитан 
и се запътиха към леглата. Иво и Робинзон изпратиха 
своите дами до каютите им и като им се извиниха, че ще ги 
оставят сами за известно време им пожелаха лека нощ. 
Берит и Ингрид малко се изненадаха от тази развръзка, те 
навярно се надяваха, че тези диви балканци ще пожелаят 
да ги опознаят по-добре, но не вървеше да се 
самопредлагат, а и бяха малко пияни, затова приеха тази 
развръзка без възражения.  
   На сутринта още преди закуската Робинзон ги заведе до 
най-добре обзаведения кът за фитнес и докато се 
разгряваха дръпна Командо настрана. 
 - Чух те снощи какво обеща на капитана и го отдадох на 
алкохолното ти опиянение. Ти сериозно ли мислиш да се 
изправиш с голи ръце срещу онази горила? 
 - Да, защо не? Вие с Иво вече си имате занимавка, аз да 
скучая ли? Петя ми отпусна юздите, но не върви да я мамя 
с други жени и поради тази причина избрах други 
развлечения. 
 - Какви развлечения, бе човек, не виждаш ли, че тоя е като 
извънземен? В България трябва да си развил някакъв 
краен фатализъм, за да искаш да рискуваш живота си по 
този начин. 



 - Ти това риск ли го наричаш, най-много да ме понабие? 
Нима у нас, в Аржентина или в Сърбия, когато ни 
преследваха всички, беше по-безопасно? 
 - Ти си знаеш, но двубоят с черния няма да е шега работа. 
Добре поне, че не го насрочихте за днес, а си остави един 
ден за подготовка. 
 - Нещо ще ме посъветваш ли? 
 - Докопа ли те, ще те смачка, затова трябва да 
издействаме по-голям ринг, та да има къде да лавираш. 
Освен това той носи на бой, нали видя белезите му! 
Спомняш ли си, когато с Иво ти дойдохме на гости във 
Варна за пръв път, какво ви учих за ръкопашния бой? 
 - Разбира се, да следваме азиатската школа. Къси и бързи 
удари, но насочени в точно определени точки. 
 - Радвам се, че не си го забравил! С яки тупаници няма да 
го уплашиш, така само ще му дадеш възможност да те 
доближи, а сгащи ли те в някой ъгъл, дупе да ти е яко! Той 
е мускулест, но тежък и това значи, че бързо ще се измори. 
Твоят шанс е там, трябва да го издебнеш и да му нанесеш 
няколко удара по невралгични места, само така можеш да 
разчиташ на победа. Ще целиш ето тук и тук, а ако, дай 
Боже, се озовеш над него, опитай със саблени удари да 
прекъснеш връзките към ключиците му, това е най-лесния 
начин да го обездвижиш. Вие спортистите познавате 
анатомията на човешкото тяло по-добре и от практикуващ 
ортопед, затова няма да навлизам в подробности. Обърни 
се сега, искам да ти покажа и някои критични точки по 
гърба, но ще внимаваш, не се престаравай, защото можеш 
да го оставиш инвалид за цял живот! 
 - Знаех си аз, че мога да разчитам на теб! 
   Иво се приближи и с интерес се заслуша в разговора им. 
 - Ето тук, в ляво и в дясно от гръбнака, на около три пръста 
от него минават лумбалният и ишиасният нерв, които от 
петите стигат чак до шията. Цели там, тилът му и върхът на 
главата също са много уязвими, стига да успееш да ги 
достигнеш! Но не удряй напразно и начесто като ония от 
Спецназ, пести си силите и чакай подходящия момент! 
Юмруци ще използваш само ако трябва да отбиеш някой 



негов удар, повече използвай пръстите си, те са по-
прецизно оръжие! Хайде, започвай да ме удряш, а аз ще те 
насочвам! 
   Двамата се отдръпнаха до тренажорите и Командо 
започна да усвоява наученото като забиваше пръстите си в 
показаните зони, а отвреме-навреме Робинзон го 
коригираше. Закуската мина и замина, но те не спираха, 
отказаха се чак когато около тях се събра огромна тълпа от 
зрители. Слухът, че на другия ден срещу гиганта ще се 
изправи в ръкопашен бой друг член от странната група вече  
бе обиколил кораба и пасажерите оживено обсъждаха 
евентуалния изход от двубоя. В една свободна каюта бе 
организиран букмейкърски пункт и едва ли имаше някой на 
борда, включително и дамите, който да не мина оттам и да 
не заложи на фаворита си. На обед четиримата седнаха в 
ресторанта, обядваха и когато дойде време да стават, 
капитанът дойде при тях и ги помоли да поговорят насаме. 
Всички, заедно с Петя се качиха в рубката и насядаха кой 
където намери. 
 - Дами и господа – започна украинецът – длъжен съм да ви 
предупредя, че моят човек е много нахъсан и разправя 
наляво и надясно как щял да си върне заради подигравката 
с канадската борба. Аз, понеже съм го виждал как се бие ви 
съветвам да се откажете докато е време, ще кажете, че 
просто сте се пошегували! Настроенията сред пасажерите 
също са против вас, те въпреки, че ви симпатизират, 
залагат парите си в полза на матроса. 
 - Впрочем каква е народността на този юнак – включи се в 
разговора и Иво? 
 - Нигериец е, а там никой не знае що е милост. 
 - На борда имате ли квалифицирано медицинско лице? 
 - Двама лекари са, пълни професионалисти. 
 - Командо, чу какво каза човекът, време е да вземеш 
решение! 
 - Как казахте, че вървят залаганията, господин капитан? 
 - Навярно 6 към 1 в негова полза.  
 - Това значи, че ако аз сложа 1000 долара и победя, ще 
спечеля 6000.  



 - Приблизително, но в общи линии, да! Освен това и аз съм 
обявил награда от 10 000 долара за победителя.  
 - Моят треньор искаше да ви попита ще можем ли да 
увеличим площта на ринга, например да е 10 на 10 метра! 
 - Защо, да не мислите да се надбягвате? Шегувам се, 
разбира се, ако нигериецът няма нищо против можем да 
заградим с въжета хеликоптерната площадка.  
 - Това е великолепна идея! Други въпроси нямам, освен в 
колко часа трябва да сме на линия.  
 - В Лас Вегас уреждат тези двубои нощем, заради 
публиката, но тук ще трябва да се съобразим и с 
температурата на въздуха. Какво ще кажете за 18 часа, 
малко преди вечерята? 
 - Става, значи утре вечер в 18. 
  - И аз искам да попитам нещо – намеси се Иво – тук на 
този кораб парите имат ли покритие, какво ще стане 
например, ако ние заложим на нашия човек 100 000 долара 
и той победи? Ще има ли кой да изплати печалбата, която 
ще е около 600 000, все пак това е над половин милион? 
   Капитанът подсвирна и озадачен ги изгледа един по един. 
 - Вие не спирате да ме удивлявате, кой ходи с толкова 
пари в джоба? Но да, не забравяйте, че на кораба имаме и 
казино, а според закона за хазарта сме длъжни да 
поддържаме достатъчно пари в наличност, та да покриваме 
загубите. Аз ви гарантирам, че докато съм капитан на този 
плавателен съд измамени хора няма да има! 
 - Добре казано, господин капитан! Е, щом нашият 
самоубиец не се отказва двубоят ще се състои. Утре по 
обед ще донесем в каютата ви малко пари за залог, за 
крайната сума ще се договоря с приятелите си. Нека този 
разговор си остане между нас, няма нужда да подклаждаме 
в нечий престъпен ум напразни надежди за лесни печалби! 
   Всички станаха. 
 - Окей, не се притеснявайте! Парите ви ще бъдат 
заключени в касата, а срещу тях ще ви издам разписка, с 
която може да залагате. Навярно вече сте се ориентирали 
къде е букмейкърът, до утре вечер той ще работи 
денонощно. 



 - Договорихме се! Тогава нека ви оставим да си вършите 
работата! 
   Нашите приятели излязоха навън и Робинзон помъкна 
боеца към спортните уреди, а Иво остана насаме с Петя, 
която го дръпна до парапета. 
 - Това, което е замислил моя човек хич не ми харесва. 
Предполагам, че го прави, за да ви докаже, че още го бива. 
 - По-скоро от скука, Петя, ние и тримата си знаем 
възможностите и няма защо постоянно да си ги 
припомняме. Той е уверен в себе си, което в случая ми 
харесва, в ръкопашния бой е много добър, затова и ще 
заложа на него. Оня наистина е як и обигран, но Робинзон е 
пълен с изненади и предполагам, че сега наставлява мъжа 
ти как да подходи. Не се притеснявай толкова, ако утре 
видим, че нещата се влошават, винаги можем да прекратим 
състезанието! Той ще изгуби няколко зъба и малко пари, но 
като цяло това е нищо, уверявам те, че можем да си го 
позволим. 
 - Говориш така, защото няма да маризят тебе! 
 - Е, никой не го е карал насила, той сам се предложи на 
капитана. Но моите прогнози са, че ще победи, нищо, че е 
по-лек и по-стар от оня поне с двайсет години. 
 - Дано си прав, но аз въпреки всичко ще чакам с кърпата до 
въжетата, видя ли, че нещо се обърква непоправимо, ще я 
хвърля на ринга, та да прекратя двубоя. 
 - Естествено, че ще го прекратим, защо ни е после 
партньор-инвалид или пък млада вдовица? 
 - Ох, моля те, как можеш да се шегуваш в подобен 
момент? 
 - Мога, мила, защото го знам какво може. Ти нали не 
мислиш, че през всичките месеци, когато той отсъства от 
Варна сме садили домати на полето. През това време, 
докато ти беше във вилата, сме преживели толкова трудни 
и рисковани моменти, че ако ти разкажа дори част от тях 
свят ще ти се завие. Сега се отпусни, а утре го подкрепяй, 
ето това ти препоръчвам! 
 - Аз отдавна искам да те попитам вие с какво всъщност се 
занимавате? 



 - Не си ли спомняш, че още когато се запознахме ти казах, 
че чистя боклука? Оттогава, та досега нищо не се е 
променило, все с това се занимаваме. Ако продължаваш да 
тънеш в неведение, говори със съпруга си, нека той реши 
доколко може да ти сподели! 
 - Ще се вслушам в съвета ти, то какво ли друго ми остава? 
 - Така те искам, довери ми се и ще видиш, че не съм те 
подвел! Хайде, слагай банския и да се настаняваме край 
басейна! 
 - Твоята нова приятелка няма ли да ревнува? 
 - И тях ще поканим, та да е спокойна. Видно е, че Робинзон 
днес и утре ще е зает с Командо, налага се аз да ви 
развличам и трите. 
 - Добре, ти иди и ги покани, а аз ще ви чакам до водата! 
   Така преминаха часовете до вечерта, четиримата се 
плискаха в басейна, поръчваха на учтивите бармани кой 
каквото желае и се наслаждаваха на топлия морски бриз, а 
после отидоха да се преоблекат за вечерята. В ресторанта 
седнаха на голяма маса, финландките вече бяха 
неразделна част от тяхната компания и нямаше смисъл да 
се делят повече. Командо, изкъпан и освежен, но леко унил 
също се бе присъединил и по настояване на треньора си 
вечеря само плодове и шоколад.  
 - Приятелю – започна да го подкача Иво – като те гледам 
направо си грохнал, ще имаш ли сили за утрешния двубой? 
 - Ще има, ще има – намеси се и Петя – нощес ще го 
масажирам както аз си знам и на сутринта няма да го 
познаете.  
 - Ти, Пете, много не прекалявай с масажите, че оня 
нигериец само това чака. Дори се чудя дали не е по-удачно 
през нощта да отидеш и да масажираш него. 
 - Че лошо ли ще ми бъде? Знаеш ли докато асистирах на 
Робинзон на масата за канадска борба какви погледи ми 
хвърляше? Скъпи, сега виждам, че по цялото лице имаш 
синини? 
 - Ти какво очакваш, нали цял ден шефът се упражнява 
върху мен? Юли, и утре ли така ще я караме? 



 - Не, каквото имах да ти показвам, ти го показах, за мен си 
готов. Ако Петето ти направи един масаж, но повтарям, 
само масаж, също ще е от полза, защото мускулите ти са 
доста натоварени. Утре предстои само една малка загрявка 
преди двубоя и това е. 
 - А тези сладурани, които така са ви зяпнали, какво ще ги 
правите? 
 - Не е твоя работа, за това се отдай на въображението си! 
За всеки случай, от нас не се изисква да спазваме режим. 
 - Ех, блазе ви, аз защо ли се захванах с тази не толкова 
приятна задача? 
 - Ти ще заработиш малко пари за групата, нека да 
съчетаем полезното с приятното! 
 - Колко мислите да заложим? 
 - Щом Юли казва, че си готов, нека да рискуваме 100 000 
долара, и да ги загубим все едно бълха ни е ухапала! 
Капитанът казва, че праг на залаганията няма и гарантира 
изплащането на всички печалби. 
 - Окей, така и мен ще стимулирате допълнително, та да не 
се отпускам. Разбрахме се за всичко и с Петя мислим да се 
оттеглим, та да не ви се пречкаме повече.  
 - Ех, колко си тактичен? Хайде, лека нощ и умната! 
   Командо поведе жена си към каютата, а Робинзон и Иво 
се обърнаха към своите дами и вдигнаха чашите си за тост. 
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   На сутринта, без да се наговарят всичките пропуснаха 
закуската, едва към 11 часа се събраха около басейна и се 
настаниха по шезлонгите. Нямаше нужда да се питат как е 
минала нощта им, за всички бе ясно, че сънят не е бил 
приоритет. Ингрид и Берит, пълни с енергия, сервираха на 
всички чай, кафе и кроасани и се заговориха на техния си 
език, който ведно с унгарския бе един от най-трудните в 
света. 
 - Момчета, питам се дали ако във фермата бях избрал да 
уча финландски щях да се справя, като слушам новите ни 



гаджета ми се струва, че и с най-напредналата технология 
това щеше да е невъзможно. 
 - Да, трудничък е! Но аз тази нощ научих една дума, знаете 
ли, че Суоми означавало Финландия? 
 - Че откъде ще знаем, на английски е Finland и веднага 
разбираш за какво става дума. Командо, след масажите на 
Петя твоите мускули във форма ли са вече? 
 - Като нов съм, с нетърпение чакам да си премеря силите с 
оня неандерталец. 
   Пътниците на кораба също се бяха разбудили и сега 
започнаха да се тълпят край тях и да ги поздравяват. Вчера 
капитанът бе казал, че повечето залагат парите си на 
нигериеца, но хората желаеха да се запознаят и с другия 
претендент, който бе главният виновник за шоуто, 
определено за вечерта. Малко преди обед компанията се 
вдигна и се качиха на горната палуба да разгледат 
оградената с въжета хеликоптерна площадка, определена 
за ринг, там всичко вече бе подготвено. Украинецът бе 
удържал на думата си, пространството, определено за 
бойците бе огромно, навярно 12 на 12 метра, а това бе 
добре дошло за Командо. В двата срещуположни ъгъла 
бяха поставени столове за почивките между рундовете, а 
зад тях, но вече навън се виждаха масичките на 
секундантите и треньорите. Нигериецът едва ли имаше 
треньор, но Иво знаеше, че още преди двубоя Робинзон 
щеше да заеме мястото на масичката, та да е по-близо до 
ученика си. До него естествено щеше да се настани Петя с 
кърпа в ръце, та да може, ако положението за нейния човек 
се влошеше, веднага да я хвърли на ринга, а това според 
международните правила означаваше мигновено 
прекратяване на мача и служебна победа за съперника. 
Иво се надяваше да не се стига дотам, той за разлика от 
повечето пасажери очакваше приятелят му да не срещне 
особена съпротива и точно затова бе решил да заложи 
толкова голяма сума в негова полза. Това му напомни, че 
трябва да занесе парите в касата на капитана и срещу 
получената разписка да отиде при букмейкъра. Изчака да 
мине обядът, за да свърши и тази работа, а накрая като се 



добра до каютата за залаганията се учуди от големия брой 
на хората вътре. Всички те, и мъже и жени протягаха пачки 
с пари в различна валута през малкото прозорче, а човекът 
вътре ги вписваше в специален регистър, изчисляваше 
курса за дена в доларов еквивалент и им подаваше 
обратно попълнен от него талон. Иво си изчака реда и 
тихомълком подаде разписката, не искаше останалите да 
виждат нито колко пари залага, нито на кого. Като видя 
сумата букмейкърът не се сдържа и подсвирна, той веднага 
реши, че този не е с всичкия си, но не каза нищо, само 
въведе цифрите. До началото на срещата оставаха само 
няколко часа, но Иво не го свърташе, а и май всички на 
кораба бяха в някаква еуфория. Той отиде до близкия бар и 
изпи една кока-кола, после в навалицата мярна Берит и 
отиде при нея. Двамата се заговориха, след малко към тя 
се присъедини и Ингрид и така, в компанията им времето 
тръгна по-бързо. Другите от групата не се виждаха никакви, 
навярно Робинзон се бе усамотил някъде с Командо, а 
Петя си пиеше пиня-коладата в някое от многобройните 
открити барчета. Най-после стана шест без десет и те се 
отправиха към импровизираната бойна площадка, знаеха, 
че за тях се пазят места на първия ред и нямаше защо да 
бързат. Качиха се на горната палуба и се изумиха от броя 
на зяпачите, май пътниците от целия кораб се бяха стекли 
там и очакваха съдийския сигнал. Бавно, внимателно 
разбутвайки множеството те се добраха до обозначените за 
тях столове и се настаниха, в това време двама секунданти 
от екипажа изведоха бойците, но един след друг, та да има 
време конферансието да ги представи на публиката. Първи 
беше Командо, който поздрави всички, направи един кръг 
на ринга и прегърна Петя, а после седна на столчето си. Бе 
ред на нигериеца и въпреки трудното му за произнасяне 
име, като го видя публиката направо пощуря. Робинзон се 
наведе към Командо: 
 - Нали си спомняш, че оня ден беше същото, хората 
аплодираха предимно него. Тази заблуда скъпо ще им 
струва, на тях финансово, а на него за пореден път ще 
пострада голямото самочувствие.  



 - Млад е още, има време да научи, че в живота 
съществуват и неочаквани изненади. 
 - Тази наистина ще бъде голяма, разликата в теглото ви е 
поне двайсет-трийсет килограма.  
 - Ще се придържам към твоя план, надявам се добре да си 
го обмислил! 
 - Би трябвало да се получи, от опит знам, че стратегията 
ми е правилна. 
   В това време камбанката до съдията звънна и мигновено 
настана пълна тишина, почти можеше да се чуе как юнгата 
мие чиниите в кухнята. Съдията направи знак на двамата 
бойци да се приближат до него в центъра на площадката и 
започна тихо да обяснява правилата, но бързо приключи, 
защото правила май нямаше. Всъщност цялата философия 
на двубоя бе, че единият трябваше да издържи по-дълго в 
съзнание. Матросът бе участвал в стотици битки и в 
повечето бе побеждавал, но му се бе случвало и да го 
спукат от бой, веднъж на едно пристанище в Пирея няколко 
моряци от Шести американски флот едва не го убиха. Но в 
общи линии той държеше на бой и сега се надяваше да 
разкаже играта на този невзрачен господин срещу него още 
в първия рунд. Освен това бе заложил всичките си 
спестени заплати, общо 65 000 долара на себе си и не 
мислеше в никакъв случай да се лишава от тези пари. А го 
очакваше и капитанската премия, която заедно с 
коефициента правеше немалка сума. Май след тази битка 
можеше да се прибере в Нигерия и въпреки нестабилното 
положение там, най-сетне да отвори барът, за който 
толкова отдавна мечтаеше. 
   От своя страна другият претендент също се надяваше да 
успее, дори бе почти сигурен в това. Вчера цял ден 
Робинзон му бе показвал места по тялото, които при 
определен натиск въздействаха на всички нервни възли и 
окончания, като блокираха временно дори и мозъчната 
дейност, а той бе добър ученик. И двамата знаеха, че със 
сила няма как да победи гиганта, телосложението на оня бе 
като на Конан Варварина, а ударът му, като от ковашки чук. 
Но повечето войни се печелеха с хитрост и те залагаха на 



нея, като бяха разработили няколко стратегии. Освен това 
Командо физически също бе много здрав, той с 
непрестанни тренировки поддържаше тялото си и не 
минаваше ден без да го натовари с някои нови упражнения. 
Дори в двора на вилата си край Варна бе наредил различни 
уреди за фитнес, гири, щанги и дъмпери и докато 
охраняваше Буров всяка сутрин преди работа отделяше 
най-малко час да се поти и чак след това взимаше душ и се 
обличаше. Той, естествено не можеше да се мери с 
Робинзон, за който нямаше невъзможни неща и достоен 
противник, но пък бе усвоил много трикове от него и сега 
мислеше да се възползва от наученото. А и само като 
погледнеше физиономиите на приятелите си и на Петя, 
вперени в него и напълно вярващи му, просто нямаше как 
да ги подведе като загуби от този обикновен уличен 
побойник.  
   Съдията удари гонга и битката започна. Командо си 
подаде юмруците за поздрав, но нигериецът нямаше време 
за подобни простотии, той светкавично стовари десен прав 
в брадата му и добре, че опонентът му бе бърз и успя да се 
дръпне вляво, иначе мачът можеше да приключи още в 
първата секунда. Въпреки всичко главата му избухна и 
добре, че имаше място за отстъпление, та да спечели 
малко време и да възвърне равновесието си.  
   „Спокойно, спокойно – мислеше си той – още нищо не е 
загубено. Нека този да си мисли, че има превъзходство, аз 
ще чакам подходящия момент!” 
   Петя, горката, бе зяпнала и аха да хвърли кърпата, но 
Иво така я изгледа, че тя бързо се осъзна и седна на 
мястото си,  но  продължаваше да я стиска в ръце и да е в 
готовност да спаси мъжа си от сигурна смърт. Черният боец 
допусна грешката да повярва, че вече е спечелил и погна 
опонента си по ринга. Всъщност почти цялата публика 
мислеше като него, те не виждаха как българинът, изправен 
срещу тази хала ще дочака края на рунда. Но Командо 
бързо се освести и влезе в режим на изчакване. Козовете в 
тази игра се държаха от него, но трябваше да внимава как 
ще ги изиграе, не биваше заради някоя тъпа грешка да 



предаде доверието на приятелите си. И сега отнасяше по 
някой случаен удар, но тъй като бе много подвижен те не 
попадаха в целта си и само изтощаваха тежкия му 
съперник. Той също отвръщаше, по-точно ръгаше с 
пръстите си човека срещу него, но във всеобщата 
патаклама, а и заради бързината, с която го правеше никой 
не забелязваше това. Хората чуваха само тежките „туп, туп, 
туп” на чернокожия и все още не успяваха да схванат, че 
той отпада все повече и повече. Ръцете му започнаха 
странно да увисват и тъй като ударите му вече нямаха оня 
предишен интензитет вече можеше да се види какво прави 
съперникът му. Командо също се биеше, но той бодеше, 
като рядко използваше юмруците си. Движенията му бяха 
мълниеносни, публиката едва ли можеше да ги проследи с 
невъоръжено око, а острите върхове на пръстите му 
нанасяха страхотни поражения и то в точно определени 
области. Ето и сега, нигериецът, усетил, че нещо не е 
наред, насочи страшен шут между краката на опонента си и 
едва тогава Командо посрещна коляното му със свит 
юмрук, но толкова закален от ежедневните тренировки, че 
усети как пищялът на оня се пропука. Повечето от 
публиката не харесаха мръсното изпълнение на гиганта и 
въпреки, че бяха заложили на него започнаха да дюдюкат, 
но той вече подскачаше на един крак и все по-странно се 
клатеше. 
 „Каквото повикало, такова се обадило!” – помисли си 
Командо и с периферното си зрение мярна Робинзон, който 
с пръстите на ръцете си му показваше, че остават десет 
секунди до края на първия рунд. – „Няма какво да го бавя и 
да му давам възможност да почине, по-добре да опитам да 
го довърша още сега, в оставащото време.” 
   Ръцете му превключиха на автоматичен режим и той 
направи две бързи обиколко около торса на противника си 
като целеше невралгичните места, запаметени набързо, а 
накрая, когато оня рухна на колене, стовари закалените си 
длани от двете страни на якия врат и временно прекъсна 
нервите към ключиците. Край на урока! Това беше! Coup de 
grace! Този удар реши мача окончателно. Точно преди края 



на рунда гигантът пред него приличаше на тресяща се от 
конвулсии купчина месо, с висящите покрай тялото си ръце 
наподобяваше на плашилата, гонещи птиците от градините 
на хората по родните земи. В момента когато съдията 
дотича при тях, чернокожият рухна на земята, в съзнание, 
но напълно обездвижен и въпреки всички опити не можа да 
се вдигне на краката си. Реферът започна да отброява и 
колкото и бавно да го правеше – той също бе заложил на 
матроса – все пак по някое време трябваше да приключи, 
защото публиката също се включи в броенето.  
 - Десет – изрева той и вдигна високо ръката на Командо, а 
зяпачите наоколо сякаш пощуряха.  
   Петя се мушна под въжетата и се хвърли на врата на 
съпруга си, след малко десетки хора я последваха и 
вдигнаха победителя на ръце. За да не го стъпчат 
нигериецът се опитваше да се довлече до своя ъгъл, но все 
не успяваше, ръцете и краката му не го слушаха и сякаш 
бяха отделени от тялото. Накрая съдията и още един моряк 
го хванаха за ръцете и грубо го извлякоха навън, а там го 
поеха двамата лекари, като единият го пръскаше с вода, а 
другият му мереше кръвното налягане. Командо също се 
освободи от почитателите си и седна на столчето да 
отдъхне, а Берит му предложи бутилка с минерална вода.  
 - Е, приятелю, успя да се справиш! 
 - Добре, че шефът ми показа това-онова, иначе оня 
направо щеше да ме размаже. Аз нали съм си спортсмен, в 
началото тръгнах да го поздравявам, но не срещнах 
особено разбиране от негова страна и добре, че се дръпнах 
навреме, иначе язък за доларите. 
 - Остави ги доларите, ако му бе дал шанс той можеше да 
те контузи много тежко! 
 - Така си е, извадих късмет! 
 - Но пък после му разказа играта, ако не бях наясно какво 
вършиш щях да се чудя как така изведнъж го обездвижи.  
 - Тия китайци са голяма работа, за да лекуват с 
акупунктура, представи си колко са напреднали в тази 
материя! Робинзон тези дни ми сподели, че само на 
ходилото на крака си човек има над 72 000 нервни 



окончания, всяко свързано с работата на даден орган. Чак 
сега осъзнавам защо тези, които ходят често боси са по-
здрави от останалите.  
 - Прав си, например децата на ромите все боси тупуркат по 
улиците и рядко можеш да ги видиш в болница.  
 - Виждаш ли, по алтернативна медицина циганите са 
задминали и китайците! Хайде да ме съпроводите до 
каютата да се изкъпя и преоблека, че тази вечер мисля да 
празнувам! 
   Той тежко се надигна и приятелите му го подхванаха от 
всички страни, а Петя поведе групата. С впития и оскъден 
бански тя бе неотразима, природата бе толкова щедра към 
нея, че щеше да бъде убийствена дори в дрипи. Хората им 
правеха път и ръкопляскаха, въпреки инкасираните загуби 
те не можеха да не оттдадат заслуженото на този 
свръхчовек, успял по незнаен начин да надвие многократно 
превъзхождащия го противник. По стълбите стигнаха до 
тяхното ниво и докато Петя отключваше вратата към тях се 
приближи задъхан камериер с табла в ръце, а върху нея, 
поставена в специален съд с лед се изстудяваше бутилка 
шампанско.  
 - Капитанът ме изпрати – рапортува служителят – той 
нареди да ви помоля тази вечер отново да бъдете гости на 
масата му. Ако приемете поканата ще ви чака около 22 
часа в главния салон. 
 - Предайте му, че с удоволствие ще се възползваме от 
предложението, нека да слага водката във фризера! 
   Човекът кимна, остави отворената бутилка на масичката и 
тихо се изнесе, а те насядаха по дивана и напълниха 
чашите си. Всички бяха доволни, приятелят им бе останал 
невредим, Робинзон се гордееше от учениците и от 
уроците, на които ги бе научил, а и спечелиха немалка сума 
пари, които им бяха добре-дошли в бъдещите начинания. 
Петето и тя цялата сияеше, вече си представяше колко 
чифта рокли и обувки ще може да си купи на островите, 
само веднъж благополучно да се доберат дотам.  
 - Дами и господа, – започна някакво подобие на реч 
Робинзон -  засега нещата категорично се подреждат в 



наша полза. Поздравявам Командо с победата и най-учтиво 
ви моля вече да спрете да се самодоказвате, нали 
единодушно решихме вече да се отдадем на заслужена 
почивка! Иво, това се отнася най-вече за теб, само ти още 
не си сътворил някаква магария. Може-би аз съм виновен, 
защото с канадската борба пръв хвърлих ръкавицата, но ви 
предлагам вече да се кротнем, и без това из целия кораб 
само за нас говорят! От утре ставаме примерни граждани и 
се сливаме с останалите, достатъчно сме привличали 
вниманието към себе си! Ясен ли съм? 
 - Добре, шефе, щом така искаш, така да бъде. Очаква ни 
още около седмица път и тъй като щем или нещем вече 
сме звезди, нека се насладим на пътуването! 
 - Точно така, не искам слуховете за подвизите ни да ни 
изпреварят и на Мавриций да ни чака цял отбор от 
представители на властите. Знаете, че и паспортите ни не 
са много наред, по-добре да не привличаме толкова 
вниманието. Иво, тези финландки какво ще ги правим, нали 
си наясно, че там ние ще слезем, а те ще продължат 
пътуванети си? 
 - Ние за момента дори нямаме дом, естествено, че ще се 
разделим с тях. Жените имат досадния навик да се 
влюбват и след това очакват да си само техен, а това 
лично на мен хич не ми изнася. След година-две ще сме се 
устроили и тогава можем да им се обадим с предложение, 
на което да не могат да откажат. 
 - И аз ще съжалявам за раздялата, но няма какво да 
направим. Иначе са ми много приятни, с такава културна и 
чиста жена отдавна не съм бил. 
 - Че откъде да бъдеш, нали живееше в гората? Добре, че 
те заведох на Златни пясъци, та да видиш свят! 
 - Е, сега мисля да променя това, на Сейшейлите напълно 
ще разполагам с парите и времето си. 
   Командо тъкмо бе излязъл от банята и се обличаше, 
обаче явно се сети за нещо и попита: 
 - Момчета, мислили ли сте и ние да си отворим едно 
казино там, ще привличаме богаташи от целия свят? 



 - Парите не са най-важни, моето момче, отворим ли казино 
ще дойдат и бандитите, а после няма отърване от тях. Ще 
ни отиде и спокойствието, че и здравето, защото пак ще се 
наложи да се връщаме към старата си професия, за да ги 
изметем оттам. Знам, че парите не са в достойнствата на 
хората, а в пороците им и винаги ще бъдем на печалба, но 
на каква цена? Нека да забравим за такива неща като 
проституция, хазарт и други подобни дейности, които само 
ще ни пречат! Отиваме в рая, притежаваме късче от него и 
не виждам защо трябва заради едната лакомия да 
разваляме всичко! 
 - Спокойно, шефе, ако се наложи да гласуваме ще те 
подкрепя, но май няма да се наложи, относно 
спокойствието всички сме на едно мнение.  
 - Така ви искам, иначе защо ще ходим на края на света? 
Командо, напудри ли се вече? Сега, ако сме готови нека да 
тръгваме, не бива да караме капитана да ни чака!  
   Групичката, весела и освежена от качественото 
шампанско се отправи към ресторанта, където капитанът 
беше организирал вечеря в тяхна чест. На дълга маса бяха 
насядали десетина мъже и жени, явно отбрани измежду 
пътниците, Ингрит и Берит също бяха настанени на 
почетните места вляво от капитана, а стола вдясно от него 
бе запазен лично за Командо. Когато нашите хора влязоха 
в ресторанта всички присъстващи станаха на крака и ги 
приветстваха, а едно момченце изтича при Робинзон и му 
поиска автограф, като му подаде една негова снимка, 
направена с „Полароид” предишния ден. Той обаче я взе и 
я прибра в джоба си, а в ръцете на детето тикна банкнота 
от 50 долара.  
 - Виждате ли, пичове, станал съм известен! За съжаление 
обаче ще лиша почитателите си от удоволствието да 
притежават портрета ми, че като нищо ще вземат и в някой 
вестник да ни изтипосат. Къде ли е майка му на това 
хлапе? 
 - Тя навярно дебне мен за автограф – подразни го 
Командо, здрависа се с капитана и зае мястото си до него. 
Всички насядаха и естествено започнаха с наздравиците, а 



между глътките и хапките разговорът премина към 
отминалата битка. Присъстващите гости с удивление 
кимаха към Командо и му задаваха въпроси на различни 
езици, те не можеха да се начудят как все пак бе победил 
гиганта. Накрая и капитанът не се сдържа и направо ги 
попита: 
 - Няма ли най-сетне да ни кажете кои сте и с какво се 
занимавате, след днешния случай съм напълно убеден, че 
криете някаква тайна? 
   После се обърна към Иво и закачливо му размаха пръст. 
 - А вие, господине, с какво ще ни изненадате тези дни? В 
уменията на вашите приятели се уверихме, само вас още 
не сме виждали в действие. 
 - И аз съм обикновен човек като тях, решихме малко да 
попътуваме и случайно се превърнахме в център на 
вашето внимание. Друго нищо не мога да ви кажа, това е 
едно случайно стечение на обстоятелствата. 
 - Много сте потаен, но явно имате причина. Както и да е, 
важното е, че сега сте тук с нас. 
   После се обърна към Командо: 
 - А ти как си, стари приятелю? 
 - Добре съм, имайки предвид обстоятелствата. А 
възстанови ли се вече моят опонент, лекарите успяха ли да 
възвърнат заводските му настройки? 
 - А, оригинално го каза, – засмя се домакинът – само след 
два часа нищо му нямаше и ако не бях видял с очите си на 
какво приличаше преди това, щях да си помисля, че 
симулира или, че мачът е бил уговорен. Какво точно му 
стори, та така го обездвижи? 
 - Това са стари китайски техники, забравени във времето. 
В младостта си се интересувах от такива неща и сега 
реших да приложа наученото на практика. 
 - Ще се направя, че ти вярвам, но ако попитам по-
възрастния ви приятел той пък как успя да победи вчера, 
ми е много интересно какво ще ми отговори.  
 - Е, ти нали присъства на двубоя! Да си видял нещо 
нередно или нагласено? 



 - Видях нещо, което противоречеше на законите на 
физиката, а професията ми е такава, че обича логиката. 
Както и да е, щом не ви се говори, повече няма да ви 
разпитвам.  
 - Най-добре, така няма да се налага да те лъжем! 
   На масата всички, които знаеха поне малко руски дружно 
се разсмяха. После един от тях покани Петя на танц, Иво и 
Робинзон също станаха с партньорките си и приятната 
вечеря се проточи чак до зори. 
   По план, през този ден корабът спираше за провизии в 
едно попътно пристанище и ако някой от пасажерите 
желаеше също можеше да се възползва от твърдата земя, 
но нашите хора проспаха тази възможност. Снощи само 
Иво не беше пил и сега четеше книга на един шезлонг до 
басейна, но останалите яко се наквасиха и махмурлукът ги 
държеше по койките. Дори Ингрид и Берит отсъстваха, 
верни на скандинавската традиция и те се наливаха до 
сутринта, та се наложи след това няколко стюарди дружно 
да ги замъкнат до каютите. Така измина целия ден, чак 
малко преди вечеря веселата компания се събра отново в 
пълен състав, готови за нови приключения. Този път беше 
шведска маса и всеки избираше каквото и колкото желае, а 
после дружно слязоха в казиното. Петя отдавна искаше да 
си изпробва късмета и се втурна да купува жетони, 
финландките я последваха, а мъжете се облегнаха на бара.  
 - Пичове, след 3-4 денонощия ще акостираме на Мавриций 
и там ще слезем от кораба. Мислили ли сте после как ще се 
доберем до Сейшейлите? 
 - Мавриций е известна туристическа дестинация, 
предполагам, че ще имаме безброй възможности какъв 
транспорт да изберем. Ако искаме можем да наемем някое 
малко самолетче като онова в Аржентина, но според мен 
трябва да е хидроплан, та да може да каца на вода.  
 - Освен това ще посетим банката, в която са парите ни, 
няма да е лошо да се представим и на управителя.  
 - Като заговорихме за пари не бива да забравяме, че и в 
касата на капитана ни чака добра сума в долари, но мисля 



да си ги поискаме чак накрая. Няма нужда да възбуждаме 
апетитите на крадците! 
 - Най-добре, че като гледам Петя с каква скорост залага по 
масите, могат и да свършат ако ги докопа. 
 - Нека си поиграе, сега й се е паднало! Вижте още колко 
много жени има в залата! 
 - Тя разбира само от ротативки и рулетка, другите игри 
като покер или блекджек е нямало откъде да ги научи. 
 - Хайде тогава и ние да си изпробваме късмета! 
   Наредиха се около една маса за рулетка и всеки заложи 
на любимото си число, а след час-два се преместиха на 
ротативките. Около полунощ вече бяха загубили 3-4 000 
долара и решиха да се откажат. 
 - Не напразно ги наричат едноръки бандити, видяхте ли с 
каква скорост ни ошушкаха? 
 - Така са програмирани, вземат ти 70%, а отпускат 30, та 
да не губиш интерес. 
 - В реномираните казина, например в Лас Вегас 
съотношението е 60 към 40, там наистина си струва да се 
играе.  
 - Ако играеш постоянно, в дългосрочен план винаги ще си 
на загуба, номерът е да дръпнеш джакпота и да се откажеш 
навреме. 
 - Не знаех, че си такъв експерт! 
 - Това е математически факт – банката винаги печели! 
 - Хайде да почерпим нашите момичета и после да ходим 
да почиваме! 
 - Каква ти почивка, като  гледам как са им блеснали очите, 
не се надявай на сън! 
 - Нали знаеш поговорката – „От сън спомени няма?”. От 
разходката ни с този прекрасен кораб остават само още 
няколко дни и нощи, нека максимално се възползваме от 
тях! 
 - Прав си, шоуто трябва да продължи! 
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   Това време бързо изтече, в мероприятия като излежаване 
около басейна, дегустация на вина и екзотични храни и 
нощни упражнения с ненаситните финландки, които не 
знаеха що е умора и изглежда знаеха цялата Кама Сутра 
наизуст. Спряха само още веднъж, някъде насред океана, 
но дори и тогава Иво, Командо и Робинзон не слязоха от 
плавателния съд. За нашите приятели това пътуване се 
оказа единствената истинска почивка откак преди 2-3 
години се бяха събрали и наивно бяха решили, че ако 
премахнат 10-20 бандита, ще могат да променят към по-
добро живота на останалите в клетата България. 
   Днес след закуската капитанът съобщи на всички, че по 
обед ще видят на хоризонта Мавриций, а в късния 
следобед ще достигнат екзотичния остров, последна спирка 
за част от пътниците. Докато другите събираха багажа Иво 
се отби в капитанската рубка, където му връчиха пълно с 
пари кожено куфарче с логото на обслужващата ги 
компания, а после капитанът го почерпи с едно хубаво 
кафе.  
 - Няма ли да ги преброиш? 
 - Надушвам мошениците от цял километър, ти не си от тях. 
 - Днес вие слизате от кораба, за където и да сте се 
запътили ви пожелавам много късмет. 
 - Благодаря, ще имаме нужда! 
 - Ето ви една визитна картичка, човек не знае кога може да 
му потрябва приятел! 
 - Светът е малък, може и да се възползваме! Къде мога да 
намеря нигериеца, искам да се уверя, че този човек е 
добре! 
 - А, Джабрил ли? Долу в машинното, но там за външни 
лица е забранено. Искате ли да наредя да го доведат до 
басейна? 
 - Става, ще го чакам там. 
   Иво се сбогува, слезе на главната палуба, взе си една 
кока-кола и зачака на барчето появата на гиганта, когото на 
два пъти бяха направили за смях. След двайсетина минути 
човекът се показа от една врата и се огледа.  
 - Ела тук, приятелю, искам да те видя! 



   Оня се приближи и кимна на бармана, още бе в 
неведение защо го търсят и подхождаше предпазливо. 
 - Защо ме викаш, хората ще си помислят, че се познаваме 
и предварително сме уговорили изхода на срещата. 
 - Нека да седнем за малко! Как си, оправи ли се? 
 - Още до вечерта бях на крака, но боят не беше честен, 
вашият човек използва някакви забранени похвати. 
 - Всъщност не са забранени, просто малко хора са наясно 
с тях. Ти колко заработи от двубоя? 
 - Нищо, излязох на пълна загуба, защото бях заложил на 
себе си. За пет минути се простих с няколко хиляди долара.  
   Иво отвори куфарчето, извади три пачки и му ги подаде.  
 - Това са 50 000, те донякъде ще те обезщетят. 
 - Но вие наистина ли, в наше време кой подарява такива 
суми? 
 - Честните хора и тия, които могат да си го позволят. По 
едно стечение на обстоятелствата притежаваме част от 
едно островче в Индийския океан и сега сме се запътили 
натам. Когато се устроим, след година или две може и да те 
потърсим, от хора като теб винаги има нужда.  
 - Ще ви бъда благодарен, и без това мислех ако спечеля 
срещу вашия човек вече да слизам на сушата.  
 - Остави ми някакъв номер за връзка, нека да ти имаме 
координатите! 
 - Ето го – Джабрил го надраска на една салфетка – ще съм 
ви признателен ако ми се обадите. 
 - Всичко зависи от обстоятелствата, но има голяма 
вероятност да се чуем. Сега отивам да си приготвям 
багажа, че на Мавриций слизаме, но след време очаквай 
обаждане! 
 - Още веднъж ви благодаря, желая ви успех в това, което 
сте намислили! 
 - И аз ти благодаря! 
   Човекът доволен си замина, той все още не можеше да 
проумее какви бяха тия хора, които притежаваха такива 
странни умения и с лека ръка раздаваха десетки хиляди 
долари. Всъщност отговорът беше лесен, математиката 
показваше, че каквито и подаръци да правят те пак щяха да 



са с половин милион напред, но имаше и нещо друго – те 
бяха мъже на честта! Всяка неправда, дори и най-малката 
бе като трън в очите им и всички се стремяха да бъдат 
чисти пред съвестта си, нали точно заради това се бореха и 
рискуваха в миналото.  
   Влезе умислен в каютата и установи, че Робинзом му е 
стегнал багажа, две натъпкани чанти се мъдреха до 
вратата.  
 - Не вярвах, че имаш толкова багаж, моят се побра в един 
куфар. 
 - А видял ли си този на Петя, твърде е вероятно на 
пристанището да викаме носач? 
 - Жени, какво да ги правиш? Стига да имат пари купуват 
като за последно, а повечето неща изобщо не са им 
необходими. Кажи ми защо на горещ и сух остров ще са й 
нужни високи ботуши например или кожух от лисичи кожи, 
то е все едно на Северния полюс да ти трябват джапанки? 
 - Нека не й се месим, след време може и сама да проумее 
тези неща! Тя е от нашия отбор и сме длъжни да я 
уважаваме, още повече, че е съпруга на Командо. 
 - Тя си ми е слабост още откак се запознах с нея във 
Варна, не бих я обидил за нищо на света. Хайде да си 
поръчаме по някой сандвич тук и после да полегнем, че 
следобед трябва да слизаме! 
   Иво се пресегна към телефона. 
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   Следобед островът вече се виждаше с просто око и около 
17 часа огромния кораб, с местен лоцман на борда 
акостира на старинното пристанище. Освен нашите хора 
тук слизаха още няколко човека и всички пасажери се бяха 
събрали от подветрената страна да изпратят странниците, 
които бяха осмислили времето им по време на пътуването. 
Берит и Ингрид, със зачервени от плач очи и с размазан 
грим не се отделиха от тях чак до митницата, едва там 
охраната тактично ги помоли да се върнат на борда. 



Робинзон, който искрено се бе привързал към новата си 
приятелка се обърна към Иво: 
 - Не искаш ли да ги вземем с нас, струват ми се свестни? 
 - Без драми, приятелю, успокой се и помисли! Точни са, не 
мога да си кривя душата, но нали се разбрахме, че първо 
трябва да се устроим! Не се поддавай на импулса, остави 
ги да си завършат екскурзията и да се приберат, а когато 
нашите дела се подредят ще им се обадим! 
 - Окей, дано дотогава не ни забравят! 
 - Ти по-добре гледай да не ти се обадят, че ще ставаш 
татко! 
 - Че лошо ли ще ми е, кой не иска да си има наследник? 
   Капитанът лично ги изпрати до пристана и ги предаде в 
ръцете на служителите, а после със съжаление загледа как 
се отдалечават. Странни хора, на вид съвсем обикновени, 
но излъчващи огромна стаена мощ, колкото и да се 
стараеха да я прикрият. И все пак по време на пътуването 
двамата го изненадаха, той не очакваше да са чак толкова 
бързи и смъртоносни. Третият също не бе за подценяване, 
държеше се открито и дружелюбно, но кой знае той на 
какво беше способен? Абе за каквито и да се представяха, 
личеше им, че не са кротки пенсионери. Най-накрая, точно 
преди групата да завие зад ъгъла те се обърнаха и му 
махнаха, все едно знаеха, че още е там и ги наблюдава, а 
след миг вече ги нямаше.  
   Четиримата влязоха в сградата и се наредиха на гишето, 
където набързо им прегледаха паспортите, поставиха 
визите и им пожелаха приятно прекарване. На стоянката 
отпред наеха едно такси, което видимо клекна под багажа 
им и поръчаха на шофьора да ги откара в някое малко и 
романтично хотелче. Той се замисли и после подкара 
навътре към хълмовете, след десетина километра 
непрестанно изкачване влязоха в паркинга на една сграда, 
приличаща на скален манастир. Буйна зеленина 
заобикаляше двора, а от балконите на неголямата 
постройка, вградена в скалите имаше прекрасен изглед към 
океана, останал далеч и ниско долу. 



 - Вижте какво архитектурно бижу, тук мога да остана и 
вечно! 
 - Ако беше в България щеше да има накачулени поне още 
десет пристройки, само и само собствениците да изкарат 
някой лев в повече. При нас лакомията съсипва и най-
добре проектираните сгради. 
 - Е, вече не сме там и слава Богу! Какво чакаме, хайде да 
се настаняваме! 
 - Искате ли да задържим шофьора и докато сме тук само 
нас да вози? 
 - Може, попитай го! 
   Човекът нямаше нищо против, за сумата, която му 
предложиха трябваше да работи поне седмица. Той 
паркира настрана и отвори едно списание, а те отидоха да 
се регистрират. 
   След половин час всички се събраха във фоайето и 
Робинзон като най-голям взе думата: 
 - Дами и господа, скоро ще мръкне и няма как нито да си 
търсим превоз към Сейшейлите, нито да посещаваме 
банкера. Предлагам ви да слезем с таксито към центъра и 
да разгледаме някои забележителности, а после ще 
вечеряме някъде! Какво ще кажете? 
 - Ето това се казва смислено предложение, вечеря и 
разходка на лунна светлина. 
 - Значи приемате. Нека тогава да се качваме при любезния 
шофьор и да се оставим в ръцете му.  
   Така и направиха, човекът радостен от щедрото 
заплащане бавно подкара по крайжрежния път и започна да 
им показва някои интересни крепости и други паметници на 
културата. Всъщност тук всичко бе забележително, стари 
каменни постройки контрастираха с новото строителство, 
но и съвременните къщи бяха със старинна архитектура и 
не противоречаха на добрия вкус, а многобройните дървета 
и друга растителност растяха навсякъде и явно климатът 
им понасяше, защото навред беше зелено и цветно.  
 - Взимайте идеи, деца мои, и нас ни чака строителство! 
Иво, попитай човека как ще е най-удобния начин тези дни 
да пътуваме до Сейшейлите! 



   Шофьорът помисли малко и на скорострелен испански 
рапочна да обяснява нещо. 
 - Казва, че има приятел, притежаващ няколко яхти. Ако 
желаем, този човек може да ни закара до там по вода. 
 - Това е идеален вариант, а и с този свръхбагаж едва ли 
някой пилот щеше да се съгласи да ни качи. Разберете се 
за утре, когато сутринта дойде до хотела да ни вземе, 
първо там да отидем! 
 - Ще му кажа! 
   Когато мръкна съвсем водачът им ги закара до един 
пристан, на края на който се виждаше кокетно ресторантче 
във формата на пиратски кораб, но вдигнат на сушата. 
Поканиха и него и влязоха вътре, а собственикът се 
завтече към тях и ги заведе до една маса, досами водата. 
После взе поръчките им и хлътна в кухнята, а те възхитено 
заоглеждаха наоколо.  
 - Не е ли страхотно? Вижте какво малко място, а 
обзаведено с толкова моряшки пособия! Дори нашата маса 
е завинтена за пода, точно като на корабите. 
 - А може да е заради скандалжиите, когато се напият и се 
сбият няма да е добре някой да я вдигне и да потроши с 
нея цялото заведение. 
   Сервираха им и до полунощ се наслаждаваха на вкусното 
морско меню, а след това таксито ги откара до хотела. 
Поръчаха на шофьора в девет сутринта да ги събуди, 
сбогуваха се с него и се насочиха към леглата, след 
толкова денонощия в океана май бяха забравили как се спи 
на твърда земя. 
   След няколко часа навън съмна и по някое време 
телефонът в стаята на Иво и Робинзон иззвъня, от 
рецепцията им съобщаваха, че техния местен водач е 
долу. Часът бе точно девет и те чак се учудиха колко 
непробудно бяха спали. Почукаха на съседната врата да 
събудят и Командо, взеха по един душ, облякоха се и 
слязоха на двора. Времето беше идеално, в небето не се 
виждаше нито едно облаче, а мусоните, така прочути по 
тези места, никакви ги нямаше. Шофьорът, зачетен във 
вечното си списание ги поздрави и отвори вратите на 



колата, след малко цялата група се качи и отново потеглиха 
по познатия маршрут към центъра.  
 - Закъде сме, сеньори? 
 - Карай към твоя човек с плавателната фирма, нека първо 
си уредим транспорта към Сейшейлите! 
   Таксито профуча през тесните улички и се насочи към 
океана, а после след двайсетина минути път все покрай 
брега навлезе в някакъв частен пристан. Десетина яхти с 
различна големина и тонаж лениво се поклащаха в тихите 
води, а навътре, зад шамандурата бяха закотвени три по-
големи кораба. От постройката в дъното се показа 
собственикът и навъсен заради ранния час тръгна към тях, 
но когато разпозна шофьора усмивката грейна на лицето 
му.  
 - Добро утро господа, наричайте ме Маркос! Какво ви води 
насам? 
 - Ще можете ли днес или утре с някоя от вашите лодки да 
ни откарате до едно островче на Сейшейлите? 
 - Разбира се, това ми е работата. Моторна яхта ли 
предпочитате или такава с платна? 
 - Каква е разликата? 
 - С моторната е по-бързо, но и по-скъпо заради горивото.  
 - Ние не бързаме заникъде, нека да използваме вятъра! 
   Робинзон, който слушаше, но нищо не разбираше дръпна 
Иво настрана. 
 - Я го питай не продава ли някоя яхта, нали и без това по-
късно ще имаме нужда от нещо подобно! При такъв голям 
избор някоя все ще му е излишна. 
   Иво си помисли, че приятелят му е прав, с каквото и да 
решаха да се занимават на острова щеше да им е нужна 
лодка. 
 - А имаме и друго предложение, съгласен ли си направо да 
ни продадеш някоя, за цената няма да спорим? 
    Собственикът, който не очакваше подобен обрат се 
замисли и ги поведе по кея. По средата се спря и посочи 
една красива лодка в синьо и бяло. 
  -Ето тази ми е за продан, дълга е 20 ярда, с един дизелов 
двигател плюс платната. При попътен вятър развива 25 



възела, а това е добре за платноход. Моделът е „Феърлайн 
Скуадрон”, един от най-сполучливите. 
 - Колко са 25 възела в километри, ние сме европейци и 
нашата метрична система е друга? 
 - Около 50 километра в час. С една мачта е, корпус от 
фибростъкло и най-модерни навигационни уреди. 
 - А цената? 
 - 600 000 долара. 
   Иво събра приятелите си настрана и подробно обясни 
какво му е казал човекът.  
 - Ако някой не знае, 20 ярда са около 18 метра. 
 - На мен ми харесва, – обади се Петя – много е красива.  
 - Хубава е, спор няма. Все пак нека да видим само тя ли е 
за продан! 
   Той се върна при моряка и му преведе, че ако има 
възможност искат да огледат и някоя друга. 
 - Ако ни хареса можем още днес да оправим документите, 
но трябва да си струва! 
   Човекът кимна, а после ги поведе към самия край на кея, 
там бе привързана една още по-голяма бяла лодка, вече с 
две мачти и ниски кабини, под които със сини букви бе 
изписано името й – „Тина”. Изглеждаше строена по 
британски дизайн, фокмачтата бе с квадратни рейки, 
кърмата повдигната, а брутално издълженият й заострен 
нос загатваше за невероятни скорости. За нея бе 
привързан пет метров надуваем „Зодиак” с един 
извънбордов двигател, който навярно служеше да прекарва 
пътниците до брега и обратно.  
 - Не знам точно какво търсите, но тази е истинско бижу. 
Дълга е 30 ярда, с един дизелов и един електрически 
двигател, който може да се зарежда и от соларни панели. 
Вътре има четири луксозни каюти и столова, а мостика е 
последна дума на техниката, има дори автопилот. Качваш 
се, задаваш курса и това е, тя си знае пътя. Разполага със 
сателитна навигация, тройно подсигурени защитни системи 
и така нататък, няма да ми стигне времето да ви изброя 
всичките екстри. Това, което я отличава от другите, обаче е 



дъното й, то е прозрачно и пасажерите могат да гледат 
през него. 
 - Няма ли опастност при някоя плитчина да се пробие? 
 - То е от поликарбонатно стъкло, подсилено с кевлар, а 
външната му част е екранирана със стоманена мрежа, 
устойчива на почти всичко. Донякъде това е предвидено 
заради огромните риби, които имат навика да захапват с 
големите си челюсти всичко непознато. Точно в средата на 
корпуса пък има кил, пълен с олово, който гази на три 
метра дълбочина и не допуска поликарбоната да заоре в 
дъното. Но електрониката и без това сигнализира, когато 
дълбочината падне под 10 метра. 
 - А килът защо е толкова тежък? 
 - Ако го нямаше, и най-малкия повей на вятъра щеше да 
преобръща лодката, сами виждате колко са високи 
мачтите. А така, дори при буря той стабилизира корпуса, 
защото центърът на тежестта е много ниско. Чувал съм, че 
при урагани лодки от този тип се преобръщат, правят едно 
пълно завъртане под водата и килът отново ги изправя, 
защото такива са законите на физиката. 
 - В това време каютите не се ли пълнят с вода? 
 - Няма как, херметизацията е пълна и вътре вода не влиза.  
 - Инженерите май са помислили за всичко? 
 - Така е, но затова и цената е по-висока. 
 - Казвай направо колко й искаш! 
 - Като нова струва поне 2 000 000 долара, аз ще ви я дам 
за 900 000.  
 - Чакай да се посъветвам с приятелите си! 
   Иво отново ги дръпна настрана и подробно обясни какво 
е научил. 
 - Тази е точно за нас, нали може да решим да се 
занимаваме с туризъм! Кой турист би отказалда разгледа 
дъното на океана и същевременно да остане сух? 
 - А аз ще мога ли да спя на нея, това си е цяла къща? 
 - Май на първо време всички ще се настаним на борда, 
поне докато решим какво ще строим на брега. 
 - Място има предостатъчно, а и слънце за акумулаторите 
дал Господ, май започвам да се навивам. 



 - Няма какво да му мислим, удряйте си ръцете и да вървим 
в банката да теглим пари! 
 - Чакайте, не бързайте толкова, нека се опитам поне малко 
да сваля цената! 
   Иво прегърна собственика през рамо и започна да му 
говори. По някое време оня се развика, после пак 
внимателно се заслуша и след един час пазарлък се 
съгласи да я даде за 800 000 долара, заедно с 
оборудването и гумената лодка, като си поделят разходите 
по смяната на собствеността. 
 - Готово, момичета и момчета, вече си имаме и яхта! 
Робинзон, дай куфарчето да оставим малко капаро на 
човека докато не се е отказал, а после шофьорът нека ни 
кара към някой нотариус! 
   Така и стана! Бившият вече собственик се отби до 
канцеларията си да вземе необходимата документация, 
всички се натовариха в таксито и потеглиха към 
адмиралтейството. Тук работата се вършеше бързо, 
служителите не се помайваха като в родината им и след 
два часа от офиса им връчиха документите за собственост. 
Дори и пари не им се наложи да теглят, спечелените от 
пътническия кораб и тия, които носеха от България 
стигнаха да се разплатят с Маркос напълно. 
 - Момчета, аз ще се върна на пристана с продавача, та да 
усвоя някои умения по корабоплаване, а вие идете до 
хотела, съберете багажа и освободете стаите! Вече си 
имаме подвижен дом и то с всички удобства, така, че няма 
нужда да нощуваме другаде. 
   Шофьорът първо остави тях двамата до новата им 
придобивка и даде газ към хотела, като обеща до един час 
да ги върне останалите обратно. 
 - Няма какво да се бавите – нареждаше им Иво на 
тръгване – действайте бързо и идвайте тук да приемаме 
кораба! 
   Морякът издърпа с въжето гумената лодка, качиха се на 
нея и той запали двигателя, та да се придвижат до 
дълбокото, където бе закотвена яхтата. Стигнаха бързо, 
разстоянието бе най-много 50 метра и мощния мотор го 



преодоля за секунди. От борда висеше дебела въжена 
стълба и достигаше водата и след като привързаха Зодиака 
към една халка двамата се изкачиха по нея. Когато 
стигнаха горе Иво не се сдържа и ахна, толкова просторно, 
чисто и красиво бе на палубата. Здрав алуминиев парапет 
опасваше цялото пространство, а отпред под издължения 
няколко метра нос бе опъната найлонова мрежа, 
подсигуряваща безопастността на пасажерите. Подът бе от 
специална сплав, наподобяваща дърво, но неподатлива на 
атмосферните условия. Аеродинамична просторна кабина с 
радарна антена и две дълги мачти с реи бяха 
единственото, което се виждаше над палубата, всичко 
друго бе събрано вътре в корпуса. Най-отгоре се вееше 
флагът на Мавриций, който щеше да си остане там и при 
новите собственици, защото лодката бе регистрирана тук. 
Зад кабината бяха монтирани соларните панели, които 
освен, че произвеждаха електричество също така 
осигуряваха и сянка под себе си и навярно затова там бяха 
подредени два реда шезлонги и малка маса. Водачът му го 
изчака да разгледа всички тези неща и го поведе към 
вътрешността, от голям херметизиран люк широка 
вътрешна стълба водеше към средното ниво, където бяха 
каютите и трапезарията. Без да е претрупано обстановката 
бе луксозна навсякъде, види се в миналото тази яхта е 
била проектирана за някоя филмова или рок звезда. Двете 
каюти бяха обзаведени с широки спални, а останалите с по 
две единични легла. И четирите разполагаха със собствени 
санитарни възли и химически тоалетни, а освен леглата 
имаха дивани, маси и плазмени телевизори. В 
трапезарията се виждаше монтирана огромна маса и десет 
тапицирани стола, а в далечния й край блестяха 
хромираните кухненски уреди и мивки, вградени под големи 
шкафове. Огромен плосък екран заемаше цялата стена, 
лявата му половина показваше новините на СNN, а по 
дясната част непрестанно вървяха някакви цифри. 
 - Това са данни от корабния компютър, той следи дали 
всичко е наред. Ето нивото на горивото в резервоарите, 
дълбочина, сила на вятъра и така нататък. Има отделен 



канал и за борсовите котировки в реално време, стига да ви 
интересуват. 
 - Маркос, но това е прекрасно. С нетърпение чакам да 
дойдат и останалите от групата, та да ги разведа наоколо.  
 - Още нищо не си видял, приятелю, време е да слезем в 
трюма! 
   Поведе го по вита вътрешна стълба и слязоха в дъното 
на лодката, сега бяха под нивото на водата. Иво погледна 
надолу и не можа да повярва на очите си, под него се 
виждаше дъното, все едно бе в огромен аквариум, пълен с 
екзотични океански видове. Красиви корали, на които 
поради малката дълбочина дори можеше да различи 
цветовете, примамливо поклащаха израстъците си, а около 
тях се стрелкаха стотици малки и големи риби, примамени 
от движенията. Забързани рачета пълзяха по дъното и 
усетеха ли някаква опастност се криеха в празните 
раковини и рапани. Въобще всичко бе като в приказките, 
такива каквито ги помнеше от детските книжки и сякаш 
всеки момент от дълбините можеше да изкочи някоя 
русалка или дори Нептун да размаха харпуна си. 
 - А ето тук – посочи му Маркос – зад тия подсилени 
стоманени панели се намират резервоарите за гориво, те 
допълнително стабилизират корпуса. В оня ъгъл, в 
сандъците има харпуни, неопрени и кислородни бутилки, 
освен тях ще намерите и различни видове въдици. До 
двигателя е вграден компресор, с който може да зареждате 
бутилките. Някой от вас умее ли да се гмурка? 
   Във фермата, където преди време ги обучаваха, получиха 
някаква подготовка, затова Иво потвърди. 
 - Защо продаде това бижу, приятелю, на твое място аз 
никога не бих се разделил с него? 
 - Всички лодки, които виждаш вън са мои, а имам две по-
големи и от тази. И данъците, и конкуренцията са големи, а 
желаещите да се възползват от услугите ми не са чак 
толкова много. И мен ме заболя сърцето, но когато говорят 
счетоводителите, чувствата трябва да ги оставяме 
настрана. Струва ми се, че чух клаксон, твоите приятели 
може и да са се върнали. 



   Иво хвърли един последен, изпълнен с възхищение 
поглед и двамата се заизкачваха обратно към палубата. 
Когато стигнаха горе видяха, че шофьора вече разтоварва 
многобройните чанти на Петя и ги реди близо до кея. 
 - С лодката за един курс ще прекарате всичко, 
настанявайте се и се наслаждавайте на удобствата! 
Хладилниците и шкафовете са пълни с провизии, може да 
изкарате и месец без да слизате. Резервоарите също са 
заредени с дизел, с него при крейсерска скорост можете да 
изминете 600 морски мили, а вдигнете ли платната все 
едно сте с вечен двигател. Тук постоянно духа лек ветрец и 
един добър моряк може добре да се възползва от него.  
 - А ще ни откараш ли до Сейшейлите, все пак въпреки 
автопилота никой от нас не е подготвен за такъв дълъг път. 
Освен това и аз и приятелите ми ще взимаме уроци по 
корабоплаване в движение. 
 - Кога ще е това? 
 - Тези дни мислим да потеглим. 
 - Добре, обадете ми се поне ден предварително, но ще 
искам да ми платите и обратния път насам. Навярно ще ми 
се наложи да наема самолет, а това няма да е евтино. 
 - Разбира се, че ще ти платим, за това не се притеснявай! 
 - Хайде тогава да прекараме багажа, че искам отсега да ти 
покажа някои тънкости! 
   Гумената лодка отново изръмжа до брега и като 
инструктираха шофьора да ги чака и се натовариха с 
всичкия си багаж, потеглиха към яхтата. Този път 
избиколиха носа и се озоваха отзад при кърмата, а там 
Маркос нахвърля чантите на широка платформа и като 
натисна едно копче тя плавно се издигна до нивото на 
палубата. 
 - А, ето, че си имаме и асансьор! 
 - Няма как иначе, когато товарим провизии, по въжената 
стълба не става. На някои богати риболовци само пиенето 
тежи половин тон, като прибавиш храната, оборудването и 
стръвта виждате за какви килограми говорим. А така с 
подемника е къде-къде по-лесно, натискаш копчето и 
готово. 



 - Нека сега всички да се качим на борда, че да покажа на 
приятелите си новата придобивка! Този път ще ползваме 
стълбата! 
   Лодката отново изръмжа, избиколи и достигна стълбата, а 
после един по един пътниците се качиха горе. Иво остана 
последен и въпреки шума на океана все пак успяваше да 
чуе възторжените възгласи, които се носеха над него. 
Накрая и той се озова на палубата и Петя се втурна да го 
прегръща, не можеща да сдържи емоциите си, а все още 
дори не бе влязла вътре. Той ги поведе и поне един час ги 
развежда по трите нива, докато бившият вече собственик ги 
чакаше до руля. Всеки си избра каюта, после огледаха 
кухненското оборудване, санитарните помещения и 
килерите за провизии, а накрая отново слязоха най-долу и 
възхитени загледаха дъното и стотиците форми на живот. 
 - Приятели, хайде вече да се качваме горе, че шофьорът 
ни чака! Навярно още утре ще отпътуваме и тогава ще 
можем с дни ще се наслаждаваме на уникалните гледки 
под водата. 
 - Ох, направо не ми се тръгва оттук, вижте каква красота! 
 - Така си е, но нека да отидем и до банката, а после всички 
сме свободни! 
   Петя хвана Командо за ръката. 
 - Идете тримата, аз ще разпределя багажа и ще ви чакам 
тук! 
 - Става, а ако си гладна хапни нещо! 
   Тримата мъже се качиха горе при Маркос, натовариха се 
отново в лодката и след миг слязоха на брега, а там Иво се 
обърна към моряка: 
 - Сеньор, по всяка вероятност утре ще потеглим, затова 
сутринта бъдете тук! Колко дълго е плаването до 
Сейшейлите? 
 - Около две денонощия. 
 - Значи можем да разчитаме на вас? 
 - Да, ще бъда точен. 
 - Тогава доскоро! 



   Таксиджията ги видя, че идват и форсира двигателя. Те 
се натовариха и вътре в купето Командо измъкна от един 
пришит джоб на панталоните непромокаем найлонов плик. 
 - Навярно всички си помним паролите, но за всеки случай 
тук ги имам и записани. Ето името на банката, кажи му да 
кара натам! 
   Шофьорът ги изслуша и потегли към центъра, след малко 
спря колата пред фасадата на една голяма сграда. 
 - Ето я вашата банка, аз ще паркирам отсреща и ще ви 
чакам. 
   Те влязоха в просторното фоайе и попитаха за 
управителя, а след малко един униформен служител ги 
въведе при него. Човекът стана да ги посрещне, представи 
се и поръча кафе за всички. Когато секретарката им 
сервира и те отново останаха насаме Иво му обясни, че 
наскоро са си открили тук сметки и сега искат да проверят 
дали всичко с парите им е наред. 
 - За каква сума става въпрос – попита управителят. 
 - Малко под десет милиона долара. 
   Той подсвирна и извади от джоба си плосък уред, 
подобен на таблет. 
 - Моля, въведете си паролите един по един, нека проверим 
за какво става дума! 
   Устройството мина през всички и отново се върна при 
него. 
 - Точно така, трансферът е от България, имате и 
няколкомесечно олихвяване. Всичко е наред, парите ви 
надлежно се пазят при нас. 
 - Местим се да живеем тук и желаем да имаме постоянен 
достъп до парите си! 
 - Никакъв проблем, имаме клонове навсякъде, а за по-
малки суми ще ви издадем и дебитни карти. Платинени 
естествено! 
 - Идеално, виждаме, че правилно сме избрали банката. 
Засега ще ни трябват стотина хиляди долара за 
първоначални нужди, как можем да ги получим? 
 - Ще се обадя и ще наредя да ви ги приготвят, а след час и 
картите ви ще бъдат готови. 



 - Благодарим ви, много сте любезен! 
   След няколко часа всичко бе готово, як охранител ги 
придружи до таксито и отдаде чест, а те подкараха към 
яхтата. Засега всичко се нареждаше добре, парите им ги 
чакаха и вече разполагаха с големи суми в наличност, без 
да очакват се бяха сдобили с хубава лодка и предстоеше 
да се настанят на собствения си остров, какво да искат 
повече от живота. По пътя спряха и напазаруваха риба тон, 
пресни салати и житени питки няколко вида ядки и десерти. 
На кея щедро се разплатиха с шофьора и го освободиха, 
той повече нямаше да им трябва. Успяха да се справят с 
надуваемата лодка, форсираха двигателите и я насочиха 
към яхтата, а Петя, която се печеше на палубата застана до 
парапета и замаха с ръка. Стигнаха без проблеми, 
привързаха я здраво за стълбата и един по един се качиха 
на борда, нямаха търпение най-сетне да останат сами, 
само те четиримата. Нахвърляха провизиите в кухнята, 
взеха си по един хладък душ и с чаши в ръце се настаниха 
по шезлонгите под навеса, да правят компания на Петя. 
Слънцето вече залязваше, вълните едва-едва полюшваха 
корпуса, а ветрецът почти не се усещаше. Пълна идилия, 
откъдето и да го погледнеш! По-късно влязоха вътре в 
търбуха на яхтата, включиха охранителната система и 
мъжете опекоха рибата, а Петя направи огромна купа със 
салата, овкусена с лимон и зехтин. Разположиха се на 
голямата маса и вдигнаха чашите, пълни с австралийско 
вино, от което откриха няколко кашона в килера и Робинзон 
стана да каже няколко думи. 
 - Приятели, не мога да ви опиша колко съм щастлив, че 
най-сетне сме в безопастност и в обстановка, за която не 
сме и мечтали. Дано винаги бъде все така, все пак мисля, 
че с рисковете, които поемахме в родината напълно сме 
заслужили тази награда. 
 - Така си е, не ни е дошло даром. 
 - Тогава наздраве и нека на острова да бъдем все така 
сплотени и със все същия късмет! 
 - Наздраве! 



   Ето, получи се! Толкова дълго бяха планирали бягството 
си и най-сетне се чувстваха в безопастност. Лениво 
отпиваха от хубавото вино и хапваха от рибата, а от 
скритите тонколони се носеше приятна музика. По едно 
време Командо взе дистанционното и започна да си играе с 
каналите, навярно системата бе свързана със сателит, 
защото на монитора излизаха все нови и нови програми.  
 - Търсиш ли нещо определено? 
 - Тази огромна чиния на палубата навярно приема сигнал 
от целия свят, а защо не и от Балканите. 
   Той прещрака още няколко пъти и на огромния екран 
наистина изкочи познатото лого на една от родните 
телевизии, говорителят тъкмо четеше новините. Всички с 
интерес се заслушаха, но нищо положително не успя да ги 
зарадва, освен, че някакви мафиоти се бяха 
изпозастреляли взаимно и беряха душа в болницата. 
Всички други вести им бяха до болка познати – цените на 
горивата, тока и парното вървяха нагоре, заплатите, освен 
тия на държавниците бяха замръзнали, а депутатите 
отново се бяха саморазпуснали за почти месец, навярно се 
чувстваха много изморени от мъдрите си решения и 
трябваше добре да починат, преди следващата сесия. 
 - Спирай го, докато не съм програмирал с родителски 
контрол бутона за канала, нека вече се отърсим от тия 
балкански нрави! Оставяйте ги да лапат и да се правят, че 
работят, нали вече не сме там! Дайте да си живеем живота 
и да му се наслаждаваме, в България каквото можахме, 
направихме го! Пусни отново музиката, напълни чашите и 
дайте да помислим на Сейшейлите с какво ще се 
захващаме! 
   Ето така протече тази първа нощ, пийнаха, вечеряха, 
поговориха и после един по един решиха да лягат. Навън 
вече съмваше, но какво от това, пътешествието, което им 
предстоеше в никакъв случай не можеше да се нарече 
тежка работа. 
   По някое време Командо усети, че в борда се удари нещо 
и излезе на палубата да види какво става. Слънцето вече 
ярко грееше и навярно минаваше обед, а по въжената 



стълба тъкмо се качваше бившият вече собственик на 
яхтата. Долу бе спряла малка лодчица с весла и един 
младеж едва успяваше да я удържи върху вълните, явно 
той бе докарал пътника. Командо не говореше испански и 
слезе да извика Иво, който тъкмо бе станал и се миеше в 
банята на каютата си. 
 - Човекът, който ще управлява е дошъл, иди го посрещни! 
 - Май сме се поуспали, този часовник верен ли е? 
 - Че закъде да бързаме, свиквай вече с новия живот! Аз ще 
разбудя останалите, а ти се качи горе! 
   Иво изтича на палубата и се здрависа с госта.  
 - Добре дошли, извинете, че не ви изпратихме лодката! 
 - Един мой служител ме докара, ако ще потегляме днес 
мога да го освободя. 
 - Тук нищо повече не ни задържа, нека да пийнем по едно 
кафе и вдигаме котва. 
 - С удоволствие, кафе няма да откажа. 
   Той се наведе над водата и махна с ръка на младежа да 
се връща, а после се настани до мостика. 
 - Снощи добре ли си прекарахте? 
 - Идеално! Открихме някакво австралийско вино и 
приятелите ми бая пийнаха, затова и още спят. 
 - От това вино има няколко кашона, един канадски 
риболовец ми го остави. Докато вие приготвите кафето аз 
ще вдигна платната, нека да използваме вятъра!  
   Иво понечи да слезе, но капитанът отново го повика. 
 - Виждате ли този бутон, това е интерком и когато го 
натиснете, долу ще ви чуват какво говорите. 
 - Тогава оттук ще проверя дали другите са станали. 
   Не бяха, затова той слезе и включи кафеварката, а 
Маркос се захвана с платната.  
   По-късно, с чаши в ръце всички излязоха на палубата и 
Петя поднесе на мавъра двойно еспресо, а той като я видя 
по бански зяпна и запелтечи някакви благодарности. 
 - Пете, сега разбираш ли защо в миналото на корабите е 
било забранено за жени, те са предизвиквали само 
безредици сред екипажа. С този впит бански съвсем 
ошашави човека. 



 - Той да се радва, че не излязох без горнище! 
 - А, ако си без горнище ще зарадваш всички ни, 
предполагам, че само на съпруга ти няма да му хареса. 
 - Няма и да го питам, а и нали съм между приятели. 
 - Така си е, спор няма. Сега ще те оставя, че искам да 
наблюдавам Маркос как се оправя с платната. 
 - Капитане, какви други големи острови има наоколо? 
 - Ако сега свием вляво след няколко денонощия ще 
стигнем до Мадагаскар, а ето в тази посока са Малдивите и 
Коморските острови. Ние обаче ще се движим точно 
направо. 
   Брегът бързо се отдалечаваше, дори морските птици 
останаха назад и след няколко часа лодката бе в открития 
океан. Петя се печеше на шезлонга, а тримата приятели 
следваха капитана си навсякъде и се стараеха да запомнят 
неговите действия. На няколко пъти сваляха и вдигаха 
платната, та да видят как точно става, после изпробваха и 
двата двигателя, но с тях беше лесно, всичко се 
контролираше от бордовия компютър. Когато мръкна 
съвсем, включиха автопилота и слязоха да вечерят, а 
после определиха тричасови смени и докато един се 
въртеше по палубата, другите спяха. По реите и по мачтите 
светеха сигнални светлини, та някой друг кораб да не се 
вреже в тях, но опастността за това бе минимална, 
специални защитни системи сканираха всичко наоколо и 
щяха да сигнализират и при най-малката опастност. Нощта 
бързо премина и звездите отстъпиха място на слънцето, 
вече бяха на няколкостотин мили от Мавриций. Закусиха и 
Маркос ги вкара в рубката да ги запознае с навигационните 
уреди, които бяха като в самолетна кабина, целия пулт под 
илюминатора бе запълнен с тях. Няколко часа им обяснява 
кое за какво служи, а накрая посочи голям червен бутон. 
 - Ако, не дай Боже, започнете да потъвате, някак се 
доберете до него и го натиснете, по този начин всички 
кораби наоколо разбират, че сте в опастност и тръгват към 
вас. Морският закон ги задължава да се отзоват, 
независимо какъв товар карат, така, че до час-два все 
някой ще дойде. Дотогава вие ще сте в сала, той се надува 



автоматично и побира много хора, а в него има и друг 
излъчвател. За всеки случай е запасен и с провизии за 
няколко дни, плюс вода и въдици, има и спасителен 
комплект с лекарства, ракети и въобще с всичко 
необходимо. Ако нещо не ви е ясно питайте, от утре ще ме 
няма! 
 - Хайде пак да потренираме с платната, после ще 
обядваме и може да половим риба. 
 - Отворете фризера, в него ще намерите глави от скумрия 
и нищо чудно да закачите някоя малка акула! 
   Командо отиде да търси въдица и стръв, а Робинзон и 
Иво продължиха с обучението. До вечерта вече можеха 
сами да се оправят с такелажа и знаеха наизуст 
предназначението на повечето навигационни уреди, а Петя 
режеше на парчета филето на една акула мако и се канеше 
да ги метне на скарата за вечеря. По късно се събраха в 
трапезарията и напълниха чашите, а Маркос вдигна кратък 
тост, защото на сутринта се очакваше да пристигнат на 
големия остров и предстоеше раздяла. 
 - Господа, за мен няма съмнение, че сте готови моряци, 
през тези два дни успях да се убедя в това. Утре се 
разделяме, но знам, че оставям любимия си плавателен 
съд в добри ръце. 
 - Какви са ви плановете, капитане? 
 - Преди да достигнем до вашия ще минем край няколко 
други, по-големи острови и аз ще сляза на един от тях, а 
вие ще продължите без мен. Преди това ще програмирам 
автопилота и той ще ви отведе точно до вашето място, ще 
нанасяте само леки корекции, за да пристанете където 
желаете. Не знам дали сте запознати, но Сейшейлите се 
състоят от няколко десетки острова и между тях трябва да 
внимавате за малки корабчета, хидроплани или лодки. 
 - Имаме някакви бегли познания, но само толкова. 
 - Вашият имот е на едно островче в атола Сен Жозеф, а на 
няколко часа път с лодка се намира остров Пеликан, той 
вече е наистина голям, всъщност е цял град.  
 - Значи оттам ще пазаруваме. 



 - Можете и оттам, но и около вас е пълно с малки и 
населени острови, поне още десет. 
 - Засега географията тук ни е пълна мъгла. 
 - Нищо, имате време да учите. А с какво ще се занимавате 
там? 
 - Може би с туризъм, затова купихме и яхтата. Всъщност 
имаме велики идеи, остава само да ги осъществим. 
 - Тук бизнесклиматът е по-добър от този на Мавриций, 
предполагам, че ще успеете. Но вие сте с летящ старт, щом 
разполагате с част от остров навярно ще съумеете да 
привлечете клиенти.  
 - А къде се получават разрешения и лицензи, към какви 
институции трябва да се обърнем? 
 - Най-добре в столицата Виктория, там е цялата 
администрация. Почти всички жители говорят френски и 
английски и няма да срещнете трудности с общуването. 
Вашите долари вървят и там, но по принцип платежното 
средство е сейшелската рупия, която е със сериозно 
покритие. Но не вярвам да срещнете трудности, тук 
властите са благосклонни към всеки чужденец, който е 
готов да инвестира. Парламентът им се състои само от 34 
депутати, навярни и затова толкова са дръпнали напред. 
 - Определено, колкото по-малко търтеи ядат от меда, 
толкова по-добре! 
 - Трябва да ви кажа, че тук държавниците си гледат 
работата, от туризмът зависи и техния просперитет. 
Населението също не е голямо, постоянно живущите едва 
ли наброяват 100 000 души и повечето са християни. 
 - Добре е да разполагаме с тази информация, бях 
започнал да се питам Петя ще трябва ли да се забулва, 
когато ходи на пазар. 
 - Няма да има нужда, не сте нито в Иран, нито в Йемен! 
Ако минавате някога през Мавриций не забравяйте да се 
обадите, все пак почти се сприятелихме. 
 - Естествено, и на шофьора, който ни запозна пазим 
визитката. 
 - Тогава нека да определим смените за вахта и да лягаме! 



 - Маркос, лягай си и почивай до сутринта, че утре път те 
чака, ние ще решим как ще дежурим! 
 - Сигурни ли сте, ще се справите? 
 - С такъв учител като теб вече всичко ни е ясно, не се 
притеснявай! 
 - Добре тогава, лека нощ! 
 - Лека нощ! 
   Яхтата уверено пореше вълните на Индийския океан и 
все повече ги приближаваше към тяхното местенце. Рано 
сутринта Маркос се измъкна от леглото, приготви кафе за 
Иво, който дежуреше на палубата и седна на стола до него. 
 - Не знам какви сте, но сте страхотен тандем, рядко съм 
срещал такива задружни хора. Дори и само за това ще 
успеете, помни ми думата! 
 - Зная, че е така! Жената не я броя, защото тя по-късно 
влезе в отбора, но ние и тримата мъже преминахме през 
невероятни препятствия и оцеляхме, сега си давам сметка, 
че сме го постигнали, защото нито веднъж не се скарахме 
помежду си. Това е рядко срещано дори между приятели, 
но при нас е доказан факт. В нашата родина, на фасадата 
на една сграда е изписан изразът „Съединението прави 
силата” и ние се стремим стриктно да го спазваме. 
 - Благородно ти завиждам, че имаш такива верни другари! 
 - Така е, никой от нас не би предал другия. За нас 
лоялността е много по-ценна от всичко друго, затова и още 
сме живи. А, ето я и Петя. Пете, какво е това щастливо 
изражение на лицето ти, да не е някакво посткоитално 
чувство? 
 - Уцели от първия път! Ами знаеш го Командо, чука като за 
последно. Наближаваме ли вече? 
 - След час ще видим първия остров, който разполага и с 
летище, там Маркос ще слезе, а ние продължаваме да 
плаваме още няколко часа. Той казва, че ако не изникнат 
някакви проблеми, по обед ще достигнем нашето място. 
 - Тогава му благодари от мое име! 
   Иво му преведе и човекът целия грейна, тази жена пред 
него знаеше как да предразполага мъжете. 



   Появиха се първите морски птици и няколко накацаха по 
реите, приличаха на чайки, но бяха по-едри и още по-
кресливи. 
 - Това са предвестници на сушата, скоро ще видим брега. 
   Попътният вятър издуваше платната и яхтата направо 
летеше по вълните, но заради по-големият си размер онова 
клатене, така присъщо на малките съдове почти не се 
усещаше. На палубата излязоха и останалите членове на 
екипа и с чаши кафе в ръце се настаниха по шезлонгите. 
 - Ето го островът, вече се вижда! Момчета, тук ще се 
разделяме с нашия любезен капитан и е време да се 
разплатим с него. Командо, би ли донесъл малко пари! 
 - За каква сума говорим? 
 - Мисля, че две-три хиляди долара ще са достатъчни за 
няколко дни работа. 
 - Отивам! 
   Капитанът също слезе да си приготви багажа, в това 
време островът пред тях се уголеми и вече ясно се 
различаваха дори сградите по него. Големи буйове сочеха 
пътя към пристанището и Иво коригира курса покрай тях, а 
после свали главното платно и включи двигателя. 
 - Така сме по-маневрени, а и искам да намаля скоростта. 
   Техният водач, понесъл чантата си се показа на 
палубата, погледна уредите и одобрително поклати глава. 
 - Точно така, ще стане моряк от теб! 
   Свалиха и останалите платна и запъплиха едва-едва, 
колкото повече приближаваха, толкова по-натоварен 
ставаше трафикът около тях. Разминаха се с голяма, поне 
шейсетметрова моторна яхта с руския флаг на мачтата, 
група млади момичета без бански се печаха на задната 
палуба и като ги видяха въодушевено замахаха с ръце. 
 - Поредният олигарх, пред руснаците нашите хайдуци са 
като бедни братовчеди! 
 - Обширна държава, с неизчерпаеми ресурси, тях не ги 
мисли! Там с малко мозък и приятел в Думата няма да 
останеш гладен, при тях баницата е огромна. 
   Още няколко корабчета прелетяха край тях и след плавна 
маневра те най-после навлязоха в закритата лагуна, 



защитаваща скъпите лодки от вълните. Пред тях се 
ширнаха стотици стоянки, някои бяха заети с привързани 
към тях съдове, но повечето стояха празни. Маркос хвана 
руля и умело доближи десния борд до брега, а после метна 
дебело въже върху кнехта на сушата. 
 - Е, добре дошли на Сейшейлите! Ето, така става 
приставането, няма нищо трудно! Придружете ме до края 
на кея, ще ви покажа къде да платите за престоя! 
   Командо и Робинзон останаха на борда, само Петя изяви 
желание да се разходи и те слязоха на сушата.  
 - Аерогарата далеч ли е? 
 - По островите всичко е близо, те на разполагат с такива 
обширни пространства като на материка. Ето къде е 
плавателната администрация, после се отбийте тук и 
платете таксата! 
 - Добре, приятелю, благодарим ти за помощта! Дано 
успееш да хванеш удобен полет към къщи! 
 - Това няма да е проблем, малки самолетчета постоянно 
сноват между островите и все някое ще ме вземе. 
 - Тогава ти желаем всичко хубаво. Не сме толкова далеч, 
предполагам, че пак ще се видим. 
 - И аз мисля така, а и често карам риболовци насам. Като 
знам къде сте може да намина към вас. 
 - Добре дошъл си! Те каква риба ловят? 
 - Предимно тон, но има и дребни акули. 
 - Е, благодарение на теб си имаме харпуни и въдици, може 
и ние да опитаме. 
 - Тук риболовът с харпун от много години е забранен, 
добре е да го знаете! Властите са стриктни за тези неща и 
ако хванат някого направо го вкарват в затвора. 
 - Добре, че ни предупреди, в никакъв случай не искаме да 
нарушаваме разпоредбите! 
 - Е, аз ще вървя, че път ме чака! Поздравете приятелите 
си! 
   Той се обърна и се отдалечи, след малко видяха, че спря 
едно такси, качи се и отпътува. 
 - Пете, вече сами ще се оправяме. Хайде да отидем да 
платим за престоя, че искам малко да се разходя наоколо! 



   По обед двамата се върнаха на яхтата, натоварени с 
прясна храна и сувенири. Приятелите им си пийваха вино 
на палубата и разглеждаха една подробна морска карта на 
района, но като ги видяха се скупчиха около тях.  
 - Разказвайте какво видяхте, струва ли си да се живее тук? 
 - Ходихме само до чаршията и нямаме подробни 
наблюдения, но първите ми впечатления са много добри. 
Учтиви и приятни хора, не бързат заникъде и се чудят как 
да ти угодят. Пълно е с чужденци, навярно затова цените 
са височки, но пък ние пари си имаме. Петя, ти какво ще 
кажеш? 
 - Ами погледнете океана, синьото небе и заленината, само 
това да беше, пак щях да се влюбя в мястото! А като 
прибавя тази яхта, островът, парче, от който притежаваме и 
вас, моите верни рицари, какво мога да искам повече? 
 - Добре го каза, вярно и точно, а доколкото усещам всички 
сме на това мнение! Искате ли вече да отплаваме? 
 - Вече нямам търпение да видим и нашето място, така, че 
няма защо да губим повече време! 
   Тримата разпределиха задачите си и след като откачиха 
въжето от брега Командо със съвсем лека скорост отклони 
носа и насочи лодката в широкото, а после плавно увеличи 
оборотите и покрай буйовете напуснаха тихите води на 
пристана. Навлязоха на няколко мили навътре и едва 
тогава се отпуснаха, тези маневри, колкото и елементарни 
да бяха им бяха непознати и без Маркос се чувстваха 
малко несигурни. 
 - Е, успяхме да се измъкнем без проблеми, сега ще включа 
автопилота. 
 - Добре, но ви предлагам да не вдигаме отново платната, 
пътят не е чак толкова дълъг. За да не хабим гориво ще 
включим електрическия двигател, и без това отдавна исках 
да го изпробваме. 
 - Нали помниш как става, само завърташ превключвателя! 
 - Ела с мен, та да нагласим и автопилота! 
   Те влязоха в рубката, Иво вкара GPS-координатите в 
системата и остави управлението на компютрите, а 
Командо пусна електрическия двигател.  



 - Усещаш ли колко по-тихо стана, усеща се само някакво 
боботене? 
 - Все едно работи вентилатор. 
 - Тази яхта ще се окаже истинско чудо, май няма да 
съжаляваме, че наброихме толкова пари за нея! 
 - Още от малък винаги съм мечтал да кръстосвам 
океаните, сега всичко това е напът да се случи. 
   Излязоха от кабината и се настаниха при приятелите си,  
автопилотът поддържаше курса и можеха да бъдат 
спокойни. Отпуснаха се на удобните шезлонги и задрямаха, 
толкова тихо и спокойно бе наоколо. В късния следобед 
Петя слезе в трапезарията и приготви сандвичи за всички, а 
после на лаптопа намери баладите на „Роксет” и ги пусна 
да звучат през говорителите. Занесе сандвичите горе, 
отвори и по една кока-кола и всички се заслушаха в 
нежните изпълнения на шведката. 
 - Правило ли ви е впечатление – започна Робинзон, - че 
всичко създадено от шведите е първо качество. Чувал съм, 
че са малка страна, а с каквото се захванат го правят като 
хората. 
 - Освен тези мелодии какво имаш предвид? 
 - АББА също са шведи, нали, преди години те покориха 
света. Освен това марката „Сааб” е шведска, „Волво” също, 
а имат и някои оръдия и бойни машини, които нямат равни. 
Излиза, че една малка държавица може да е на върха, 
стига да има кадърно управление. 
 - Така е, това всички го знаем! Чувал съм, че шведите 
също произвеждат най-добрите подводни мини в света.  
 - Добре си информиран, „Роксан” ги наричат. Аз съм 
наясно със стария модел, във „Врана” ги изучавахме в 
часовете по подводна диверсия и дори руските инженери 
възхитено цъкаха с език. 
 - Другите скандинавски държави също не са големи, но са 
далеч напред по качество на живота и грижи за 
населението. 
 - Но там никой не си и помисля да открадне, а и защо да го 
правят, когато си имат всичко? 



 - Те и нашите управници си имат всичко, но все им е 
малко. „Нокия” пък е финландска марка, толкова е добра, 
че целия свят предпочита телефоните им. 
 - Ингрид и Берит също бяха финландска марка, и те 
доказано качествени. Но доколкото чух „Нокия” ги купиха 
китайците, вече не е финландска собственост. 
 - Затова ли, когато наскоро си отворих телефона прочетох, 
че е сглобяван във Виетнам, тогава доста се учудих? 
 - Това са прости пазарни правила, производството се 
изнася там, където работната ръка е евтина. Навремето 
англичаните от „Ровър” построиха цял завод във Варна, 
искаха ние да сглобяваме автомобилите, а те да осигуряват 
пласмента. Но лакомите български чиновници по всички 
нива поискали такива суми за подкупи, че инвеститорите на 
момента се изнесли, май в съседна Румъния. 
 - Затова преди малко ви казах, че на нашите все им е 
малко. Тях не ги интересува, че се откриват добре 
заплатени работни места и, че хората ще имат поминък, 
искат си дяла и това е! 
 - Е, сега ни дял, ни поминък. 
 - Така е, но на кой му пука, тези като не искат, други ще 
дойдат. 
 - Дайте да прекратим темата, че започвам да се ядосвам! 
Кога се очаква да пристигнем? 
 - Ако се вярва на думите на Маркос, привечер. 
 - И какви са ни плановете? 
 - Най-добре е да пуснем котва пред острова и да се 
наспим, а като съмне ще спуснем надуваемата лодка и с 
нея ще се придвижим до сушата. И без това яхтата е 
оборудвана с всички удобства, първоначално тя ще ни 
бъде хотела. 
 - Аз тук мога да изкарам и година, хич не ми трябва къща. 
 - Още утре, след като огледаме терена ще решим какво 
предстои, но е ясно, че докато строим ще живеем на 
лодката. 
   Докато летяха по вълните бавно започна да мръква, ако 
курсът им бе верен скоро предстоеше да стигнат. На 
няколко пъти се разминаваха с рибари, които дружелюбно 



им махаха, това им говореше, че наоколо има и друга суша, 
но всички островчета оставаха далеч и встрани от тях. Най-
после на радарния екран се появи петънце и запулсира в 
зелено, а дисплея ги уведоми, че дотам остават точно 11 
морски мили. 
 - Почти стигнахме, с тази скорост след час ще сме там.  
   Слънцето отдавна бе залязло и въпреки луната и 
звездите пътуваха почти в пълна тъмнина, сега се 
ръководеха само от уредите. Накрая радарът показа, че са 
на половин миля от брега, а дълбокомерът отчете 12 метра 
дълбочина и те решиха да пуснат котва, нямаше смисъл да 
рискуват и да се приближават по-близо. Застраховаха се и 
с двете котви и когато веригите се опънаха лодката се 
застопори на място, сега поради безветрието сякаш 
наистина бяха на сушата, не се усещаше никакво клатене. 
Е, след като Петя и Командо се заключеха в каютата си 
това навярно щеше да се промени, но засега бе пълно 
спокойствие. От пресните продукти си приготвиха богата 
вечеря, отвориха нова бутилка вино и блажено се 
отпуснаха около масата. 
 - Ех, живот, той можел да бъде и хубав! Усещате ли какво 
спокойствие цари? 
 - Искате ли да пусна телевизора, ще намеря някоя 
развлекателна програма? 
 - Стига да не са нашите новини, всичко мога да понеса. 
 - За оня канал сме се разбрали, той остава забранен до 
второ нареждане. 
 - Щом е така, потърси някой концерт! 
   Ето така премина и последния етап от плаването, по-
късно семейната двойка се прибра в каютата си, а Иво и 
Робинзон опънаха по един хамак на палубата и се 
настаниха на открито, да се любуват на звездното небе. От 
виното бройката на звездите над Робинзон все не излизаше 
и накрая той заспа, а няколко часа след това, успокоен от 
лекото поклащане го последва и Иво, приятно отпуснат в 
мрежата. Куриозното бе, че във въздуха нямаше никакви 
комари, но навярно това се дължеше на отдалечеността от 
сушата или на лекия ветрец, духащ към брега, но каквато и 



да бе причината, всички си изкараха една незабравима  
нощ.  
   На сутринта рано-рано групата се събра на палубата, 
никой нямаше търпение да види какво ги очаква на брега. 
Миналата година, малко преди да купят острова, Командо 
бе идвал дотук с Петя и бе запознат с разположението, но 
другите бяха в пълно неведение. След горещото кафе 
мъжете се заеха да свалят лодката със скрипеца, а после 
развиха и спуснаха до нея въжената стълба. Решиха да се 
облекат леко, но да обуят удобни обувки заради непознатия 
терен, а и заради змиите, които очакваха да срещнат. 
Приготвиха и леки раници със сандвичи и вода, Командо 
запаса и един кухненски нож. След час бяха готови с всичко 
и като се спуснаха в лодката поеха към острова. По брега 
не се виждаше жива душа, само птиците пееха и 
вълничките се разбиваха в пясъка, тук белезите на 
цивилизацията липсваха напълно. 
 - Момчета, - обади се Петя - предлагам ви първо да 
обиколим целия остров и да огледаме, той не е голям и 
няма да изгубим много време! 
 - Умна идея, Иво дай газ! 
   Двигателите изреваха и зодиакът се понесе покрай брега, 
но с разумна скорост, не искаха да го разбият в някои 
невидими подводни скали.  
 - Ето това е нашата част, виждате ли пилона със знамето! 
Карай нататък, ще ви покажа докъде се простира имотът! 
 - Добре е, че е откъм подветрената страна, тук вятърът ще 
е по-слаб, вълните също. 
 - Това е много важно ако решим да строим пристан. 
 - Ще се наложи, няма все с лодката да пътуваме. 
 - Тук е такова спокойствие! Кой би ни открил в необятния 
океан? 
 - Абсолютна анонимност! Чувствам се донякъде като някой 
от екипажа на „Мари Селест”. 
 - Какво имаш предвид? 
 - През 1872 година, май е било декември месец корабът 
„Мари Селест” изчезва в Атлантическия океан. След време 
е открит да се носи по вълните непокътнат, но от екипажа и 



пътниците няма и следа. Това остава една от най-големите 
мистерии и до днес. Може и те като нас да са си харесали 
някое райско кътче и да са се заселили там. 
   Брегът продължаваше ту с пясъчни плажове, ту скалист, 
но като цяло много красив. 
 - Ето тук е краят, оградата е на другия собственик. 
 - Какви са тези хора, тук ли живеят? 
 - Не вярвам, оня път никого не видяхме. Навярно и те са 
като Буров, купили са имущество, но не го ползват. 
 - Ако сме сами, още по-добре, но пък не се знае, може да 
са свестни хора. 
 - Като се оградим това няма да е толкова важно, може с 
месеци да не ги виждаме. 
 - Ето тук свършва и втория имот и започва парцелът на 
третия собственик, общо взето са еднакви. 
 - Оказва се, че островът е почти кръгъл и всеки притежава 
по една третина.  
 - Нещо такова, като торта, разрязана на три резена. 
 - Имаме си голяма плажна ивица, имаме си и гори. Това е 
идеална комбинация за бизнес, направо плаче да я 
разработим. 
   В това време лодката направи една пълна обиколка на 
острова и отново се озоваха пред своята третина, вече 
можеше да изкочат на брега. Иво засили скоростта и след 
миг носът, изработен от дебела двусантиметрова гума се 
вряза в пясъка и от инерцията почти излезе извън водата. 
Всички наскачаха и нарамиха раниците, а Командо 
изхвърли котвата на брега, та да обезопаси лодката. Сега 
най-малко им трябваше някоя вълна да я вкара в океана и 
да се налага те да плуват до яхтата в непознатите за 
момента води. Петя изтича и се хвана за пилона с 
българското знаме. 
 - Ето границата, зад нас е чужда собственост, а ей там, до 
ония скали цялата брегова ивица е наша. 
 - Това са няколкостотин метра, напълно достатъчни и за 
хиляда летовника.  
 - Така си е, май тази сделка ще се окаже успешна. Давайте 
сега навътре към скалата! 



   Тръгнаха натам и за всеобща изненада се оказа, че в 
камъка природата е издълбала голяма пещера, от нивото 
на пясъка кухината се простираше нагоре и на върха на 
образуванието зееше друг отвор, гледащ към водата. 
Набързо разгледаха този феномен и продължиха пътя си 
към една горичка с огромни дървета от непознат за тях вид. 
През гората се виеха ясно видими пътеки, това им 
говореше, че понякога на острова идват посетители. Почти 
навсякъде срещаха костенурки, но освен птиците друг 
дивеч не се забелязваше. След гората отново тръгнахаха 
по скалист терен, който се издигаше плавно нагоре и 
образуваше голям хълм, досущ като кратер на вулкан. От 
няколко места извираха буйни поточета и по надолу пак се 
изгубваха в процепите, образувайки малки водопади. По 
пътя се натъкнаха на изсечена в камъните площадка на 
която личеше някакъв древен строеж от груб бетон и 
камъни, а точно пред вратата започваше стълба, но тя 
потъваше под земята.  
 - Предполагам, че това е бункер, за да има и подземен 
етаж няма какво друго да е. Командо, този пилон на върха 
ли показва, че сме в края на имота? 
 - Да, това е най-вътрешната част, правият ъгъл на 
триъгълника. Добре е, че бункерът е в нашата част, все ще 
му намерим приложение. 
   Иво се обади: 
 - Аз си харесах оная пещера, някой ще има ли нещо против 
ако си я запазя? 
 - Не вярвам, място има за всички. Какво пак си намислил? 
 - Там ще ми е къщата, тези дни ще се заема с плановете. 
 - Честито тогава! Аз се наживях в пещери, поемай ти 
щафетата! Хайде сега да продължаваме обиколката! 
   Отново потеглиха по вътрешната страна на периметъра и 
покрай оградата на съседа след още няколко горички и 
скални масиви стигнаха до брега, пред очите им се ширна 
океана, а в далечината яхтата. 
 - Това беше, струва ми се, че сме извадили късмет, като го 
купихме от Буров. 
 - Че как, това е като шестица от тотото. 



 - Много повече е, деца мои, това е райско кътче и вече е 
наше. Та ние на нашето черноморие нямаше да открием 
такъв терен, с такава природа и най-вече тишина. Чудя се 
Буров как е научил за него, та навремето да го купи, сега 
това място струва десетки милиони. 
 - Той нали търгуваше с руски партньори, навярно те са го 
светнали. Имал е свободни пари, вложил ги е, а после се е 
усетил, че няма нужда от този имот и ни го продаде.  
 - В такъв случай няма да се учудя ако нашите съседи са 
руснаци. 
 - Може и да излезеш прав, но и китайци да са ще 
поддържаме добри отношения с тях! От дядо си знам, че 
комшиите трябва да се уважават. 
 - Ако сме готови можем да се връщаме на яхтата, че сега 
предстои най-трудното. Първо ще решим какво точно 
искаме, после ще го начертаем на ръка и всеки ще дава 
идеи. Накрая, при готов проект ще отскочим до някой по-
голям остров и ще наемем фирма, която да го построи. 
 - Това колко ли време ще отнеме? 
 - Зависи от материалите и от парите, с които разполагаме, 
но предполагам, че ще се вместим в периода от една 
година. 
   Иво се обади: 
 - Иска ми се отново да разгледам оная пещера, ще имате 
ли нещо против да се забавим още малко? 
 - Това, което имаме в излишък е време, така, че не 
бързаме за никъде. 
   Те тръгнаха към другата страна на плажа и за пореден 
път се убедиха, че мястото, с което се бяха сдобили никак 
не бе малко. Дотам вървяха поне двайсет минути, и то все 
покрай океана. По едно време откриха малко езерце, 
обрасло с подобни на водни лилии растения в което се 
вливаше тясно поточе, а по-надолу се оттичаше към 
океана. Робинзон легна на брега, гребна от бистрата 
течност и смело отпи. 
 - Става все по-хубаво, вече бях започнал да се 
притеснявам, че сладката вода е кът, а тази е точно такава. 
Чудя се откъде ли се взема, все пак сме насред океана? 



 - Забеляза ли дърветата колко са здрави и дебели, това 
показва, че има достатъчно подпочвени води, при това 
сладки, а и на хълма бликаше вода в изобилие. Карстови 
извори, предполагам! Нека сега да продължим! 
   Накрая отново стигнаха до пещерата, която Иво си беше 
харесал. Те насядаха отвън и отвориха раниците, а той 
влезе вътре и започна да проучва пространството и да крои 
планове. Направо не можеше да повярва какъв късмет е 
извадил с това образувание, природата така бе издълбала 
скалата, че с много малка човешка намеса огромната 
кухина щеше да се превърне в прекрасно жилище. 
Десетина минути прави мислени планове и скици, изкачи се 
дори до второто ниво и погледна през процепа. Само на 
петдесетина метра от него океанът лениво дишаше, но 
дори и в буря или прилив вълните нямаше как да достигнат 
толкова високо. Идеално! Върна се при останалите, 
натовариха се в лодката и с тия първи впечатления се 
върнаха на яхтата. 
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   През следващите десетина дни всички се отдадоха 
единствено на планове и чертежи. От сутрин до вечер 
обикаляха острова и планираха кое къде ще бъде, едва по 
тъмно се връщаха на борда, хапваха нещо набързо и 
уморени заспиваха. Робинзон се бе заел да начертае 
подробна карта на техния парцел и подобно на геодезист с 
една рулетка определяше разстоянията, а после ги 
нанасяше на хартията. Все повече се убеждаваха колко 
мъдро постъпиха като купиха този прекрасен кораб, на него 
имаха подслон, легла и всички удобства на съвременната 
цивилизация, в добре проектираните му помещения можеха 
да прекарат и години.  
   В края на поредния изморителен ден групата се събра в 
трапезарията и Петя започна да сервира масата. По едно 
време отбеляза: 



 - Имаме храна още за ден-два, вадя последните провизии 
от фризера. Утре някой от вас трябва да улови някоя риба! 
 - Готови ли сме с чертежите? 
 - В общи линии всичко е ясно, вече знаем кое къде ще е и 
можем да започваме строителството. 
 - Тогава утре ще се отдадем на почивка, а вдругиден 
можем да отплаваме към столицата Виктория, нали Маркос 
каза, че почти всичко е съсредоточено там. Ще подберем 
строителна фирма, ще извадим някои разрешителни и ще 
докараме тук техници и инженери, които да си кажат 
мнението. Ако всичко е наред, още този месец могат да 
започват. 
 - А ще попълним и отново складовете на кораба с 
провизии, не искам после да губим време в размотаване 
насам-натам! 
 - Това можем да го направим и на съседния остров – 
Пеликан ли се казваше? Като гледам картата е близо, 
навярно на двайсетина километра. 
 - Когато преди покупката на острова идвахме с Петя дотук, 
го посетихме, голям е и гъсто населен. Има пазари, 
магазини, дори банки, нашата не може да няма филиал 
там. 
 - Значи решено, вдругиден потегляме! 
   Следващите 24 часа, които бяха определени за почивка 
прекараха отпуснати по шезлонгите на палубата, в трюма с 
прозрачното дъно и на носа, откъдето заметнаха няколко 
въдици. Крайбрежието гъмжеше от риба тон и докато 
Робинзон и Командо вадеха час по час едри екземпляри, 
Иво ги чистеше и осоляваше, а Петя пълнеше фризера. 
Тук, по тия географски ширини човек просто нямаше как да 
умре от глад, природата специално се бе постарала и от 
всичко имаше в изобилие. Понеже изхвърляха главите и 
вътрешностите обратно във водата около яхтата завря от 
едра риба, мяркаха се дори перките на скорострелни 
марлини, пристигащи от дълбокото. Денят бавно превали и 
те решиха да вечерят на палубата, как да изпуснеш 
гледката на залеза, а после и звездното небе и да се 
пъхнеш в херметично затворения корпус? Менюто бе 



изцяло рибно, щедро полято с вино и бира. Когато мръкна 
съвсем те разчистиха масата, включиха аварийните 
светлини и се разотидоха по каютите, от утре мислеха да 
пристъпят към осъществяване на плановете си.  
   Още по тъмно Иво Ников качи надувната лодка на 
палубата, вдигна котвите и пое по предварително 
набелязания курс към столицата на Сейшейлите, по 
предварителни изчисления до десет часа трябваше да 
стигнат пристанището. Доставяше му истинско удоволствие 
да управлява модерната яхта, тя изпълняваше всичките му 
заповеди и прищевки точно като меркантилна фолкпевица, 
попаднала на богат наследник. Около девет всички 
останали бяха станали и пиеха кафето си на палубата, а 
след час лодката грациозно навлезе в пристанището на 
Виктория. Градът ги изненада с големината си, докъдето 
стигаше погледът се виждаха живописни сгради и 
зеленина, хълмовете пред тях се простираха на десетки 
километри. Заеха една ъглова стоянка, заключиха люка и 
нарамили само по една малка раничка слязоха на кея, само 
Робинзон носеше голяма папка, натъпкана с карти и 
чертежи. Навсякъде гъмжеше от хора с различни 
националности, които се щъкаха насам-натам и снимаха с 
фотоапаратите си. Четиримата се качиха в едно такси и 
помолиха шофьора да ги откара до някоя по-реномирана 
строителна фирма и той ги увери, че всичко ще бъде наред, 
а после подкара като луд. Профучаха през центъра и през 
няколко оживени жилищни квартала, прекосиха и обширна 
индустриална зона и таксито закова пред входа на голяма 
кокетна сграда. 
 - Тук работят като строители няколко от децата ми, затова 
знам, че компанията е сериозна и търсена. Наскоро 
построиха дори допълнителен терминал към летището, 
щом и правителството ги търси за такива проекти, значи 
може да им се има доверие. 
 - Благодарим ти – Командо му плати – не ни чакай, защото 
не знаем колко ще се бавим! 
   Един униформен служител излезе да ги посрещне и ги 
въведе в просторна приемна, където ги настани на удобни 



фотьойли, но не им се наложи да чакат дълго. Вратата на 
кабинета в дъното се отвори и една секретарка ги покани 
да влязат, посочи им кабинета на шефа и дискретно 
притвори зад тях. Възрастен мъж с прошарена коса стана 
иззад бюрото си, поздрави ги с лек поклон и се 
поинтересува какво ги води насам. Робинзон отвори 
папката и започна да показва чертежите и да говори, а 
Командо и Иво превеждаха на английски. Строителят 
внимателно ги слушаше и на няколко пъти ги прекъсна с 
въпроси, но скиците си ги биваше и обиграното му око 
бързо схвана какво желаят чужденците. 
 - Не е невъзможно – каза им той – ние разполагаме с 
товарен кораб, който ще достави материалите и 
оборудването, ще трябва да разпънем и временен лагер за 
строителите. Имаме ли някакъв срок? 
 - Искаме да стане колкото се може по-бързо, не ни се губи 
време! Вие по-добре можете да прецените за колко месеца 
ще приключите, стига да е в разумни граници. 
 - Нямаме интерес да се мотаем, клиентът плаща за 
свършена работа, а не за работни надници, тъй, че ще 
побързаме. Така като гледам тук няма нищо сложно, но 
някои аксесоари ще се правят по поръчка, те ще ни 
забавят. 
 - Кои по-точно? 
 - Например улеят за ролбата, той се оформя от епоксидни 
смоли и стъклопласти, но първо се приготвя калъп и това 
отнема време. Не казвам, че няма да стане, но тези неща 
изискват повече време. 
 - Няма да ви пришпорваме, ще строим обектите по ред на 
важност, а това значи, че първи ще са нашите жилища. 
 - А тази пещера тук, с тези неправилни форми на отворите 
ще са нужни специални прозорци. 
 - Ако имате подходящи машини може малко да ги 
подравните, за ваше улеснение ще е! Най-добре ще е 
някой служител на фирмата да дойде на място и там да 
подготвим цялостния план. 
 - Точно това щях да ви предложа, ако разполагате с 
транспорт мога още днес да изпратя екип. Те ще заснемат 



всичко, ще изкажат мнението си и след като уточним и 
финансовите параметри можем да започнем веднага. 
 - С яхта сме, закотвена е на главното пристанище. Мислим 
малко да обиколим града и след това ще тръгваме обратно. 
Името на лодката е „Тина” и ако, да речем в 16 часа ги 
изпратите на кея, можем да ги вземем с нас.  
 - Идеално, още сега ще се разпоредя. Вие с коя банка 
работите? 
   Те му казаха. 
 - Добри са, имат офис до сградата на Парламента.  
 - Всъщност сега ще посетим и тях, но вие бяхте с 
приоритет. 
 - Още веднъж ви благодаря за доверието към нас, няма да 
съжалявате за избора си! А извадихте ли си необходимите 
разрешителни? 
 - Ние искахме да поговорим и за това. Ако ви оставим 
копие от натуралния акт, дали ще може да оформите 
документите по строителството, предполагам, че 
чиновниците ви познават? 
 - Да, често работя с тях и мога да ви помогна. Днес по 
вашите скици архитектът ще изготви проекта и към края на 
седмицата всичко ще е узаконено. 
 - Благодарим ви, не знаете колко ни улеснявате! 
   Излязоха доволни от климатизирания офис и портиерът 
долу им извика такси, което ги откара до банката. Записаха 
си час и отидоха да хапнат нещо. Обядът се проточи и 
когато отново влязоха в банката бяха закъснели с 
двайсетина минути, но не се притесняваха, за Сейшейлите 
това значеше, че дори малко са подранили.  
   И там нещата се наредиха бързо, откриха си сметки, 
които след като управителят позвъни в централата на 
Мавриций за проверка захраниха с няколко милиона 
долара, прехвърлени оттам. Натъпкаха в едно куфарче 
стотина хиляди в местна валута, та да имат за първо време 
и напуснаха банковия офис. Искаха да накупят и 
хранителни продукти, но шофьорът им ги увери, че до 
пристанището е пълно с подходящи магазини и те тръгнаха 
първо да се разходят и да разгледат града. Петя бе в 



стихията си, отвсякъде си харесваше по нещо и те й го 
купуваха, но след малко от огромните куфари кавалерите й 
едва се движеха, та се наложи да спрат една свободна 
рикша и да струпат багажа отгоре й. Обясниха на човека 
къде да ги откара, платиха му богато и тъй като имаха още 
малко време влязоха в един гръцки ресторант, та да 
разнообразят корабното си меню. Заведението нямаше 
прозорци, а и защо ли му бяха в тази жега и те се 
настаниха на голяма маса до тротоара и се разговориха 
със собственика. Той, за разлика от мързеливите си 
сънародници в Гърция бъхтеше здраво, таверната 
работеше денонощно и почти никога не връщаше клиенти. 
Сервира им мусака, мешана салата и хляб, изпечен от 
съпругата му, а на раздяла пъхна в раницата на Командо 
бутилка узо. 
 - Ние пак ще те посещаваме, живеем само на няколко часа 
път от теб! 
 - А аз ви взех за туристи! В такъв случай винаги сте добре 
дошли! 
   Нахранени и доволни те хванаха поредното такси и 
индийски шофьор с тюрбан на главата ги закара до 
пристанището, пристигнаха точно когато водачът на 
рикшата сваляше последния куфар от двуколката си. В този 
момент до тях спря голяма черна лимузина и от нея 
слязоха четирима служители на строителната фирма, 
натоварени с измервателни уреди и още куфари. Те 
застанаха до планината от багаж и се представиха.  
 - И ние се радваме да ви видим, само да натоварим и 
потегляме! 
   Пристанът беше висок и пътеката му водеше направо до 
борда, не се налагаше да използват въжената стълба. 
Командо и Петя оставиха другите да товарят и забързаха 
към съпермаркета до пристанището да пазаруват храна и 
след почти час оттам се зададе малък мотокар, влачещ 
ремарке с пакетирани стоки, замразено месо и напитки. Той 
спря почти до борда и всички се захванаха да разтоварват 
кашоните, тъй като бяха много хора това не им отне повече 
от двайсетина минути. Най-накрая покупките бяха прибрани 



в търбуха на кораба, въжетата свързващи ги със сушата 
разкачени и „Тина” бавно потегли, тласкана само от 
електрическия си двигател. Обратният път бе все така 
безпроблемен, GPS-ът уверено водеше яхтата и малко 
преди да мръкне пред тях се показа парчето суша.  
 - Къде ще настаним тези господа? 
 - Разполагаме с една свободна каюта, а и в трапезарията 
има достатъчно дивани и кушетки. Нека те си изберат кой 
къде ще е, но място има, все пак лодката е дълга почти 30 
метра.  
   Командо обясни на гостите какво са решили, а после ги 
поканиха на вечеря. Петя наряза свежа салата, сипа на 
всички узо и опече на скарата пържоли, но много-много не я 
сдържаше, искаше час по-скоро да влезе в каютата и да 
изпробва дрехите, които си бе избрала в столицата. Хапна 
набързо и след като се извини напусна компанията, а те се 
разговориха за предстоящото строителство. По-късно взеха 
чашите си и излязоха на палубата, та да се насладят на 
свежия въздух. Робинзон тъжно въздъхна: 
 - А като знам, че нашата родина е сто пъти по-хубава 
откъм природа, направо ми се къса сърцето. Какво си имат 
тия – само един океан и плажове, дори планини нямат, а 
виждате как от целия свят се избиват да летуват тук. Но 
хората са спокойни, те знаят, че няма да ги измамят, няма 
да ги окрадат и ще получат точно това, за което са платили. 
А при нас как е – море, гори, плажове, езера, но всичко 
съсипано. Кой си уредил заменка, кой концесийка, а после 
заградил с бодлива тел и чака приходи. Е, няма, кой е луд 
да плаща за шум и мръсотия? Ако пък случайно изкара 
нещо, част от него ще замине при кмета, друга част при 
местния партиен тарикат, чакай тука едно процентче за 
шефа на полицията, а най-накрая и за някоя 
природозащитна организация, та да не го закачат, като 
цапа. После се оказва, че за заплати на персонала не 
останало. Нищо, те ще изчакат до другия месец! 
Осигуровки ли, какви осигуровки, виждате какви са 
времената! Дали му пука, че работникът заради него няма 
да може да се пенсионира навреме, че защо, да не му е 



роднина? Ако пък от НАП случайно го подгонят, партийния 
велможа ще го покрие, нали затова му плащат. Това е 
положението, приятели, такова е мястото, от което 
избягахме! 
 - Значи ще бъдем благодарни, че се измъкнахме оттам! 
 - А ония, другите, които са нямали нашия късмет? Майка 
ти, баща ти, брат ти и хилядите други клетници, които 
нямат възможност да се измъкнат? За тях съжалявам, но 
като са избрали да живеят като овце няма как да им 
помогна.  
 - Хайде, нека не си разваляме настроението! Виждам, че 
нашите гости започнаха да се прозяват, ще ги заведа долу 
да ги настаня. 
 - Иди, ние с Командо ще останем още малко, да си допием 
узото! 
 - Тогава ви желая лека нощ! 
 - Лека нощ!  
   Около полунощ всички шумове по палубата утихнаха, 
усещаше се само тихия плясък на вълните, които 
неравномерно се блъскаха в борда и ударите им 
наподобяваха сърдечния ритъм на човек с инфаркт.  
Инженерите също дълбоко спяха, но се бяха разбрали да 
станат рано, че имаха работа за вършене, главният бос им 
бе гласувал доверие и те не мислеха да се провалят. 
Навярно и четиримата сънуваха един и същ мокър сън, 
снощи Петя бе направила всичко необходимо да им 
осигури трайни спомени, като все се въртеше с големите си 
гърди и тесни панталонки около тях, а те я изпиваха с 
поглед. Всичките тайно се надяваха, че и днес ще я видят в 
цялата й прелест и даваха мило и драго тя да посети 
острова докато работят. Около пет часовникът на най-
старшия иззвъня и той стана, за да събуди и колегите си. 
Обслужиха се от каната с кафе и разгърнаха на голямата 
маса чертежите, по които щяха да строят. Около седем на 
вратата се почука и о, небеса, тяхната домакиня, свежа и 
очарователна въпреки ранния час влезе при тях с поднос 
топли кроасани в ръка. Денят им започваше прекрасно, 
това знойно видение сякаш бе прочело мислите им и бе 



облякло някаква ефирна наметка, която не оставяше много 
за въображението. Изпиха си кафетата, закусиха и 
излязоха на палубата, та да видят острова на светло, 
снощи нямаха тази възможност.  
   По-късно моторницата откара всички на брега и островът 
наистина заприлича на строителна площадка. Опънаха 
чертожни маси, ролетки, лазерни далекомери, лати и какво 
ли още не. Забиваха колчета, измерваха нива и определяха 
откъде ще минават кабелите за ток, отходните канали и 
маркучите за водопровода. Обядваха набързо и главният 
инженер, въоръжен с цифров фотоапарат последва Иво 
Ников в пещерата, която той си бе избрал за жилище. 
Пещера не беше точната дума понеже нямаше подземно 
ниво, повече отиваше определението обърната скална 
чаша, но с две дъна, едно над друго. Всичко бе надлежно 
заснето, а желанията на собственика записани в дебел 
тефтер, при което теоретичната част от работата тук 
приключи.  
 - Ще стане ли, господине, - попита Иво инженера – дали 
като е от плътен камък ще ви затрудни? 
 - Няма нищо невъзможно! Машините и инструментите 
точно за това са създадени, с тяхна помощ хората летят и 
до Космоса. 
   Най-накрая, малко преди да мръкне, цялата група посети 
и бункера, който бяха открили на хълма и за който 
чужденците имаха специални планове. Надземната част не 
бе нищо особено, няколко свързани с коридори помещения 
и оръдейни отвори към водата, но долу, под земята беше 
по-интересно. Каменната стълба водеше дълбоко под 
скалата, но като влязоха вътре откриха още едно ниво под 
това. Примитивна въздушна система осигуряваше 
кислорода, а бронзови тръби докарваха течаща вода, която 
тъй като в момента не се използваше се изливаше в древен 
отходен канал от кахлени тръби и потъваше нанякъде. Петя 
и Командо веднаха си избраха надземната част за 
жилищни помещения, оказваше се, че тук разполагат и с 
прясна вода и с канализация. Робинзон, който още когато 
купиха „Тина” бе решил да живее на нея, веднага започна 



да им дава съвети и те наистина бяха ценни, защото в 
планините на България и той бе живял в подобна пещера. 
 - Ето ви и прозорците – той посочи амбразурите за 
оръдията – със страхотен изглед към океана. Монтират 
стъклата и имате гледка за милиони, а сте и на високо. 
Мислили ли сте долу подземията за какво ще ги 
използваме? 
 - Имам нещо наум – отговори му Командо – довечера ще го 
обсъдим. 
 - Трябва да решим и как ще се захранваме с 
електричество. 
 - То е ясно, че няма да е с ядрена енергия. Нали помните 
моята къща до Варна, там само за месец решихме 
проблема с тока. И тук ще постъпим така – монтираме един 
ветрогенератор на хълма над нас, а под него няколко реда 
слънчеви панели, които цял ден ще зареждат 
акумулаторите си. Тук сме вече няколко дни, а аз не видях 
и едно облаче, ето ти най-евтината енергия. 
 - Вятърът е постоянен, но слаб, чудя се дали ще може да 
задвижи перката на генератора? 
 - Нали за това сме наели строителна фирма, нека те да 
мислят за тези неща! 
 - Мен пък ме притеснява пристанът, това е огромно 
количество камъни, които трябва да се насипят навътре в 
океана, а най-накрая върху тях да се излее бетонов или 
асфалтов път. Само си представете колко навътре във 
водата е нужно да се навлезе, за да стигнем дълбокото! 
 - И това не е всичко. После е нужна дълга дига, зад която 
да се крият плавателните съдове, и тя ще е поне сто метра. 
 - Добре, че нашият терен е в подветрената страна на 
острова, вижте тук вълните колко са по-спокойни! 
 - Да, голям късмет си е. 
 - Хайде тогава да се връщаме на яхтата, Петя сигурно е 
приготвила вечерята! От днешния ден съм много доволен, 
ще излезе, че за всичко, което сме намислили има 
решение. 
 - Проектът ни е грандиозан, дано парите да стигнат. 



 - И мен това ме притеснява, само оградата, кеят и 
електрическата централа ще глътнат 2-3 милиона, че може 
и повече. 
 - Не забравяйте, че Новков – главният секретар на МВР ни 
дължи пет милиона лева, това беше наградата ако очистим 
оня банкер Славов! Като обърнем тази сума в долари, ето 
ти още три милиона в сметката. 
 - Мислиш ли, че ще ги преведе? Той може да си мисли, че 
сме мъртви и отдавна да ги е присвоил. 
 - Е, ние ще си предявим претенциите, а той, ако смее, нека 
опита да ни мами. Аз ви гарантирам, че ще си получим 
наградата, стига с него да не се е случило нещо. Все пак 
тези пари са дарени от вложители, те няма да излязат от 
джоба му. 
 - Да, но той отдавна си е направил плановете как да ги 
открадне, малцина знаят за наградата и ако го стори няма 
кой да му държи сметка. 
 - Нека се устроим тук, да мине известно време и ще му се 
обадим, аз знам как да подходя. 
 - Номерът му знаеш ли го? 
 - Ако звъннем на бай Петко, той ще ни го каже. 
 - Ще му развалим деня, това е сигурно! 
 - И той развали нашия в Сърбия като ни устрои капан, но 
ние не се оплакваме, нали? Но той ще избере правилното 
решение, изправиш ли се пред оная с косата и парите 
алтернативата е една. Ликът на смъртта, витаещ пред теб е 
най-силната мотивация. 
 - Искаш да кажеш, че ако се инати, пак ще се връщаме в 
България? 
 - Да, не виждам друг начин, но пък какъв е проблемът да 
попътуваме малко? Вече си имаме кораб, ако там пуснем 
котва в извънтериториални води никой няма да дойде да ни 
пита кои сме.  
 - А ако все пак не се съгласи да се издължи, ще го трепем 
ли? Чудя се дали за някакви пари си струва да рискуваме, 
охраната му ще е огромна. 
 - Честно да ви кажа, не знам, момчета. Много народ 
избихме и май е време да се спираме. Не, че охраната му е  



проблема, така дори ще стане по-интересно, но и на мен ми 
се струва, че чак смъртна присъда му е много. Човекът със 
сигурност е бил под някакъв натиск за да ни хвърли на 
вълците в Сърбия, защо имаче ще го прави. Но парите са 
ни нужни, а и са си наши, затова аз ще се постарая да му 
внуша, че ако не ги изпрати го чака смърт, но без всъщност 
да го мисля. Той знае на какво сме способни, доказахме му 
го нагледно и със Славов и с оня беглец в Аржентина, така, 
че предполагам ще умре от страх да не тръгнем и след 
него. Но нека повече да не говорим за това, че мръкна, ще 
правим планове чак ако се наложи! 
   Групата отново се натовари на зодиака и подкараха към 
яхтата, която примамливо ги канеше със светлините си. 
Опънаха маса на палубата, Петя напълни чашите и 
чиниите и вдигна наздравица за първия работен ден. 
Ядоха, пиха и се веселиха до полунощ, а после се 
разотидоха по каютите, работата напредваше и всички бяха 
доволни. 
   По подобен начин изминаха и следващите пет дни – 
инженерите мереха, чертаеха и набелязваха задачите, 
които им предстояха, когато докарат машините. Накрая, 
през последната вечер главният инженер обяви, че са 
готови с предварителните планове. 
 - Ако утре ни откарате до Виктория ще започнем да 
товарим техниката и материалите и до седмица ще 
пристигнем с тях. 
 - Имате ли голям плавателен съд? 
 - За това не се притеснявайте, постоянно изпълняваме 
поръчки по островите и сме добре оборудвани. По-важно е 
да не забравим нещо важно, че наложи ли се допълнителен 
курс ще загубим ценно време.  
 - Вие такива списъци попълнихте, че не виждам как това 
може да се случи. Но отдавна искахме да ви попитаме как 
този слаб вятър ще задвижва перките на 
електрогенератора? 
 - За тук сме предвидили един среден по големина и не 
толкова мощен модел, няма смисъл да оскъпяваме 
проекта. Ще го вдигнем на върха на хълма, точно на ъгъла 



на вашия парцел и ще го позиционираме назад, защото 
вятърът духа предимно оттам. Колкото до това, че мусонът 
е слаб, не се притеснявайте, от няколко години на пазара е 
системата „Маглев”, която е създадена точно за такива 
случаи. При нея няма триещи се части и се завърта лесно, 
а произвежда в пълен капацитет. Трябва да ви кажа, че ще 
имате толкова енергия, че дори ще може да продавате на 
съседите си. 
 - Нека не забравяме и слънчевите панели! 
 - Те ще са ви за резерва, един вид застраховка, ако нещо 
се случи с ветрогенератора. Но за това, което сте 
замислили няма да ви трябва много ток, няма да строите 
завод я! 
   Иво се намеси: 
 - Казвате „Маглев”, това не е ли системата, която задвижва 
ония скоростни влакове? 
 - Те са на същия принцип, развиват такава скорост, защото 
са във въздуха и практически при тях липсва триене. 
Мощни електромагнити издигат целия влак на 5-10 
милиметра над релсите, а други го дърпат или бутат, 
според ситуацията. Наименованието „Маглев” идва от 
съкращението на „магнитна левитация”, тоест повдигане. 
Това е гениално изобретение, защото по тази технология те 
вече могат да развият и над 1000 километра в час, но 
проблемът е, че човек не може да понесе такова 
натоварване. А ако надхвърлят звуковата скорост ще 
последва такава ударна вълна, че ще събори всичко около 
релсите.  
 - Някои самолети нали я надхвърлят! 
 - При тях е поносимо, защото са далеч над земята и 
въпреки всичко звукът се чува на десетки километри. 
Ветрогенераторът използва същия принцип, магнитите се 
въртят, но понеже не докосват нищо, няма загуби и отдават 
на динамото пълния си капацитет. 
 - Разбрах ви, вие сте като енциклопедия. Утре кога искате 
да отпътуваме? 
 - Колкото по-рано, толкова по-добре! 
 - Ясно, в осем часа ще тръгнем. Сега ви желая лека нощ! 



 - Лека нощ! 
    Когато инженерите си легнаха всички от нашата група се 
събраха в каютата на Робинзон и Командо хвърли на 
масата един чертана на ръка скица. 
 - Оня ден ме попитахте за какво ще използваме 
подземието на бункера, ето какво ми хрумна. То е под 
земята, сухо е, здраво и най-важното – никой освен нас не 
знае за него. Освен това разполага с вентилация, с мръсен 
канал и водопровод, а е и по-хладно отколкото горе. Аз 
предлагам в него да разположим нашия комуникационен 
център, за това ще изберем най-голямата зала и ще я 
изолираме с алуминиево фолио, та да сме защитени от 
любопитни уши. В посолствата тези стаи са екранирани и 
обвити в олово, но там са параноици, а и се играят големи 
игри, та гледат всичко да е тип-топ. Ние нямаме какво 
толкова да крием, но понеже фолиото е евтино, можем да 
си поиграем малко и да я опаковаме.  
 - Ще се получи нещо като клетка на Фарадей. 
 - Точно така! Иначе там ще инсталираме само 2-3 
компютъра, но по-мощни, защото към тях ще прикачим 
цялото управление на комплекса. Мисля едната стена да е 
оборудвана с монитори, защото искам да наблюдавам 
всяко кътче от терена, на други ще следим световните 
борси и така нататък, с две думи там ще включим всичко, за 
което трябва да сме информирани своевременно. За тази 
зала имам още няколко идеи, там ще разположим и 
приемника за сателитна връзка, цантралата за 
късовълновите радиостанции и склада за оръжие. Самата 
сателитна антена пък ще монтираме на върха на хълма, 
точно над подземието и ще я позиционираме към двата 
най-мощни комуникационни спътника. Тя трябва да е на 
открито, всички си спомняте, че в Аржентина телефоните 
работеха само навън! 
 - Скъпи, ти пък кога си бил чак в Аржентина – изненадано 
се обади Петя – май за тази част от живота ти нищо не 
знам? 
 - Повярвай ми, мила, така е по-добре! 
 - Значи имаме тайни между нас, така ли? 



 - Имаме, но не интимни. 
   Иво ги прекъсна, тези дебати можеха да разискват и в 
спалнята. 
 - И откъде ще се снабдим с оръжие, тук нямаме никакви 
връзки? 
 - Нали помните оня нигериец, с който се бих на кораба?  
 - Кой, Малечко ли? 
 - Какъв Малечко, Джамал се казваше и беше като канара. 
 - Точно затова го кръстих Малечко, защото беше огромен. 
 - Оригинално си го измислил, нека да бъде Малечко! Та ти 
ми спомена, че после си поговорил с него, а оня е дал 
номера на телефона си. Когато се устроим тук, а това до 
една година ще стане, ние ще му се обадим и ще му 
предложим работа при нас, той е корав и спокойно можем 
да го назначим за шеф на охраната. Дискретно ще му 
намекнем, че няма да е лошо ако превози до тук малко 
пушкала, както сами се уверихме на островите граничен 
контрол липсва. Естествено, оръжията ще ги заключим и 
ще ги вадим само при екстремни обстоятелства, но е добре 
да ги имаме.  
 - За това спор няма, иначе сме напълно беззащитни. 
 - Това го приемаме, добре си се сетил, но за какво са ти 
например късовълновите радиостанции? 
 - Много е просто! Те са евтини и здрави, а ние ще 
назначим и охранители, които трябва някак да комуникират 
помежду си, а и с нас. Няма за всяко нещо да вадят 
телефоните си, че се губи време, радиостанциите са точно 
за това. 
 - Командо, личи ти, че си участвал в две войни. Преди 
малко спомена, че на част от мониторите ще текат борсови 
новини, индекси, фючърси и такива неща, ти да не си се 
запалил то тия неща? 
 - Там са най-големите печалби, момчета, не сте ли 
гледали „Вълкът от Уолстрийт”? Ония, стига да нацелят 
момента, правят луди пари, повече и от политиците, защо и 
ние да не опитаме. Ако не ви влече, недейте, но аз 
отвреме-навреме ще си опитвам късмета. 
 - Пробвай се, може пък и да удариш кьоравото!  



 - Освен това ще помогна при инсталирането на 
компютрите, имам племенник, който е цар в тази област. 
Още от малък създаваше програми, дори от посолствата го 
бяха надушили и отвреме-навреме го викаха да им оправя 
системите. Сега живее в Германия, но ще му се обадя и ще 
му предложа една безплатна екскурзия до тук. 
 -  Добре, за тази комуникационна зала разбрахме, каква ще 
е разстановката на другите стаи? 
 - Някъде около входа ще бъде помещението за охраната,  
искам там един служител денонощно, та да следи какво 
показват камерите и да информира останалите. На скрито 
място ще вградим и една масивна метална каса, където да 
държим документи, пари, пароли и други важни неща, тя 
трябва да е огнеупорна и абсолютно защитена. 
 - Напомни ми тогава утре да поръчам на инженерите 
заедно с оборудването да докарат една от по-реномирана 
марка! 
 - За собствено успокоение ще разположим камери 
навсякъде, особено по границите на имота, тук при нас 
престъпността трябва да е сведена до нула. 
 - Ще ни трябват поне сто камери с нощно виждане, които 
да се припокриват, ако ги монтираме по пилоните на 
оградата ще си вържем гащите. 
 - Освен това детектори за натиск, за движение и мощни 
прожектори, които се активират сами, ако си спомняте 
Робинзон по подобен начин бе обезопасил вилата си.  
 - Това е скъпо начинание, но се прави веднъж и после ни 
гарантира спокойствието. Ще скрием и два GPS-а някъде 
по яхтата, така ще можем винаги да следим 
местоположението й. 
 - Виж, това е идея! Ако накои направят грешката да я 
откраднат, винаги ще знаем къде да ги търсим! 
 - Освен на нигериеца догодина ще предложим работа и на 
украинския капитан, този, които ни докара до тук от Турция. 
Той е свестен, опитен, а и всички говорим руски. Нашата 
яхта трябва някой да я управлява, а предвид туристите, 
които очакваме, ще имаме нужда точно от такъв човек 
 - За Анатолий ли говориш, той дали ще се съгласи? 



 - А защо не? Ако досега от работодателите си е получавал 
по 4000 долара на месец, ние ще му предложим 5000, с 
хиляда отгоре. Ако има семейство нека да вземе и него на 
острова, и без това ще го обезпечим с жилище. 
 - А охранители откъде ще търсим? 
 - Сериозни мъже за охрана и камериерки няма да са 
проблем, само трябва да отскочим до съседния остров и да 
пуснем обяви по вестниците. 
 - Лекар, медицински персонал? 
   Робинзон вдигна ръка. 
 - Сещате ли се за оня доктор от Сливница, за който още в 
България ви разказах как навремето ми спаси живота? Сега 
в знак на благодарност към него нося името му, но какво ни 
пречи да го издирим и да го поканим тук? Той е малко по-
възрастен от мен, значи около 58-59 годишен и е добър 
професионалист. Сигурен съм, че след подигравките, които 
постоянно си прави Здравното министерство с тях в 
родината, той с радост ще приеме идеята, само трябва 
някак да се срещна с него.  
 - Май се оказва, че поне на теория за всичко сме 
помислили! 
 - Няколко глави разсъждават по-добре от една, това е 
доказано, – намеси се и Иво – но и аз в България имам 
познат лекар, освен това е в комплект и с медицинска 
сестра. Навремето, когато за пръв път приеха дъщеря ми в 
търновската болница заради тия пусти наркотици, те я 
поеха и я върнаха към живота, затова и ги помня – доктор 
Станков и сестра Рафаилова. По-късно ги издирих, те вече 
се бяха оженили и им помогнах финансово, а той ми даде 
визитната си картичка, та ако пак имам нужда от нещо да го 
потърся.  
 - Ето, и това е решение, остава само да се съгласят. 
 - Че защо не, ние не им предлагаме доживотен 
ангажимент, а само междинен ход. 
 - Аз ви оставям и отивам да спя – надигна се от фотьойла 
Петя – но ви съветвам да не оставате до късно! Всичко 
това предстои, има още много време дотогава и няма защо 
да правим толкова далечни планове.  



 - Право е момичето – скочи и Робинзон – нека сега да 
полегнем и да починем, и без това повечето неща си ги 
казахме! След няколко часа ще ставаме, по-добре е да сме 
свежи, че път ни чака! 
 - Прието, шефе, но не обсъдихме нищо за твоето жилище, 
налага се тези дни пак да поговорим! 
 - Какво има да обсъждаме, аз нали си избрах яхтата? 
 - За сега ще спиш на нея, но когато тръгнат групите от 
туристи нали капитанът понякога трябва да ги развежда с 
нея, тогава къде ще легнеш? 
 - Е, за тази подробност не бях помислил. Тогава какво 
предлагате? 
 - Избери си едно местенце по хълма и когато тези дни 
строителите дойдат, им кажи какви са ти желанията! 
 - Може и така. А в подземието на бункера няма ли да се 
намери едно кътче за мен? 
 - Нали каза, че ти е писнало да живееш в пещери. Иначе 
има много свободно място, а ще бъде и най-сигурно. 
 - Щом ще имам модерен санитарен възел, лаптоп и 
телевизор, друго не ми трябва. Липсата на прозорци ще 
компенсирам с вентилацията, а и нали по цял ден ще съм 
навън! Като се върнем от Виктория ще поогледам точно кой 
ъгъл да заема, но искам отсега да знаете, че когато яхтата 
е свободна ще ползвам и нея за спалня. 
 - Естествено, щом желаеш. Значи решено! Хайде сега да 
лягаме, желая ви лека нощ!  
   Този път всички станаха и поеха към леглата си, няколко 
часа сън щяха да им се отразят добре. 
   На сутринта рано-рано вятърът изду платната и „Тина” се 
отправи към столицата на Сейшейлите. Всички на борда 
бяха радостни и въодушевени, инженерите очакваха добри 
премии, а възложителите се вълнуваха, че тези дни ще 
стартира истинското строителство. Разположиха се по 
шезлонгите на палубата, а Петя им поднесе кафе, сандвичи 
и напитки, след което се съблече по бански и легна на 
слънце в обезопасителната мрежа под  кормилното платно. 
Пътуването протече приятно, автопилотът уверено 
направляваше кораба, а те обсъждаха последните детайли 



по строителния проект. В обедните часове достигнаха 
столицата и вече с ръчни маневри акостираха в познатото 
им пристанище, на стоянката се разделиха с инженерите и 
веднага отплаваха. Бяха решили навръщане да спрат на 
най-близкия до тях остров и оттам да попълнят запасите, а 
се нуждаеха и от нови телефони, вече с местни СИМ-карти. 
Яхтата бързо пореше океана, платната й бяха с огромна 
площ и вятърът я тласкаше подобно на перце в локва. По 
някое време Пеликан изкочи насреща им, огромен, зелен и 
гъсто населен и тримата приятели забързаха към рубката 
да се подготвят за предстоящите маневри. Следобед 
величествено се плъзнаха в лагуната, намериха свободно 
място на кея и се привързаха към брега с дебелите въжета.  
 - Момчета, предлагам ви следващия път да пуснем котва в 
дълбокото и да стигнем дотук с гумената лодка, така ще 
спестим и таксите! 
 - Изобщо не се сетих, можехме и сега да постъпим така.  
   Всички слязоха и вкупом тръгнаха по препълнените с 
хора улици, навсякъде гъмжеше от туристи и водачите на 
местните рикши едва смогваха да си пробият път през 
множеството. Магазините и ресторантите нямаха 
свършване, зад всеки ъгъл изкачаха все нови и нови 
красиво оформени витрини, в които човек можеше да види 
всичко. Влязоха в едно претъпкано от електроника 
помещение и си избраха по един телефон последно 
поколение, купиха и една цифрова камера, та да 
овековечават етапите на строителството, а после на място 
попълниха договорите за СИМ-картите с местния оператор. 
По рафтовете бяха изложени и няколко модела 
охранителни камери и продавачът, когато чу за какво 
количество става дума им предложи невероятна отстъпка и 
обеща, ако ги поръчат тук, свързването им в обща система 
да бъде направено безплатно. Стиснаха си ръцете, 
офертата определено привлече вниманието им и когато 
напуснаха магазина продължиха към центъра. Скоро 
попаднаха на малко, но претъпкано със стока пазарче, там 
Петя влезе в ролята на командващ и така ги натовари с 
плодове и зеленчуци, че решиха да се прибират. По 



обратния път спряха само колкото да купят няколко 
килограма пържоли и приведени като тибетски шерпи се 
заолюляваха към пристанището. Красивата им лодка ги 
чакаше, подредена между десетките други тя пак се 
отличаваше със своите съвършени форми. 
 - Ей, хора, усещате ли какви късметлии сме? Какво повече 
може да му трябва на човек? 
 - Така си е, рискувахме си живота, бягахме през границите, 
но накрая всичко си дойде на мястото. Малцина българи, 
дори и най-богатите, могат да се похвалят с такива 
придобивки.  
 - Имат ги, но не са щастливи, те постоянно се озръщат я за 
данъчни, я за стари врагове. На никой от тях не му е чист 
косъмът и са в едно постоянно напрежение. 
 - Тяхна си работа, така са си постлали. Хайде да се 
прибираме на нашето островче и да включваме скарата, а 
който има какво да крие, нека му мисли! 
   Следващите дни се проточиха в риболов, гмуркане и 
разходки по двата съседни парцела, а след седмица Иво 
взе новия си телефон и набра номера на собственика на 
строителната фирма, човекът с когото разговаряха още при 
пристигането си. След обичайните поздрави шефът вметна: 
 - Добре, че се обадихте, оня ден установих, че освен 
координатите на острова ви, нямам друга информация за 
вас и не мога да се свържа, дори и да искам. Нашата 
предишна уговорка остава ли? 
 - Естествено, затова ви се обаждам. Това е моят личен 
номер, а след разговора ще ви изпратя и номерата на 
партньорите.  
 - Баржата с вашите материали е натоварена и само чака 
сигнал да потегли. Сега може ли да поговорим за пари? 
 - Слушам с нетърпение. 
 - Счетоводителите направиха калкулацията, а предвид 
големината на поръчката дори свалиха десет процента от 
крайната сума. Тя включва абсолютно всичко, окабеляване, 
водопровод, електрическа централа, строителство и така 
нататък, освен това са сметнати надниците на работниците, 



превоза до там и гаранцията, която накрая ще ви дам, че 
всичко е направено здраво и качествено.  
 - Разбирам ви! И какво се получи? 
 - Сметката ви е пет милиона и петстотин хиляди долара, 
като можем и да я разсрочим до две години. 
 - Момент, ще уведомя останалите! 
   Иво кимна на Робинзон и Командо, които се въртяха в 
очакване около него и пусна телефона на говорител. 
 - Повторете сумата, ако обичате! 
   Човекът отново назова цифрата. 
 - Е, момчета, можем ли да си го позволим? 
 - Парите ги имаме, така, че приемай! За обзавеждането и 
другите глезотии ще мислим после! 
   Ников отново долепи слушалката към ухото си. 
 - Господине, съгласни сме и не искаме разсрочка. Дайте ми 
номер на банкова сметка и още днес ще разпоредя да ви 
преведат един милион като капаро, а останалите ще 
внесем при приключване на обекта! Така съгласен ли сте? 
 - Струва ми се справедливо, след малко с SMS ще ви 
изпратя номера на сметката. Изчаках, за да се уверя дали 
сте точни и вече мога да ви направя едно друго 
предложение, изключително изгодно. Общата крайна сума 
е висока, заради тази ограда, която сте поръчали, само тя 
надхвърля милион. Разбирам ви, че желаете да се 
обезопасите максимално и това си е ваше право, но 
бройката на пилоните е голяма, освен това е нужен още 
поне километър мрежа от неръждаема стомана, а да не 
забравяме и топовете бодлива тел отгоре! Миналата 
година моята фирма реновира аерогарата във Виктория, 
като подменихме и оградата на пистите. Сега тази ограда е 
прибрана в складовете ми, но тя може да ви свърши 
чудесна работа, защото е от качествени материали и 
напълно запазена. Мога да ви монтирам нея и цената ще 
падне минимум с 500 000 долара, като пак ви казвам, че тя 
е като нова.  
 - Идеално, нека така да направим! Щом я имате, товарете 
я на кораба, а и ние ще спестим значителна сума. А 



относно строежа на яхтеното пристанище как решихте да 
подходите? 
 - От скицата, която инженерите ми показаха виждам 
няколко скали, които стърчат от водата и са долу-горе в 
права линия. Мисля да ги свържем с мостове, няма смисъл 
да насипваме в океана още инертни материали, а така ще 
бъде и значително по-евтино.  
 - Мост значи, такава идея не ни беше хрумвала. 
 - Е, строителните идеи са моя работа. Скалите са там от 
векове и са устояли на времето, навярно ще изкарат още 
поне 1000 години.  
 - Но в акваторията на залива има и две по-големи скални 
образувания, тях не трябва да ги пипате, защото имаме 
други планове! Мислим на тях да построим по една 
луксозна сглобяема къща, вашите служители ни увериха, 
че това няма да е проблем. Но те и без това са встрани от 
нашия пристан и по никакъв начин няма да пречат на 
машините. 
 - Ясно ги виждам на чертежа, обозначени са и включени в 
цената! Тогава утре вечер ще разпиша документите и 
вдругиден товарът ще е при вас. 
 - Само не ми е ясно как всичко ще пристигне на брега, 
корабът ви ще спре навътре в дълбокото, а после? 
 - Имаме амфибия, която ще разтовари всичко, дори 
булдозерите и крановете. Навярно сте гледали военни 
филми, ние разполагаме с подобна техника. 
 - Сега вече се успокоих. Изпратете номера на сметката да 
ви вкараме първия милион и нека тези дни да започваме 
строителството! 
 - Окей, разбрахме се! 
   Иво затвори и се обърна към останалите. 
 - Е, започна се, вече няма връщане назад. 
 - Нали точно това искахме? 
 - Така е, но не сте ли развълнувани? Това е грандиозен 
проект. 
 - Така си е! На мен ми се вижда, че цената е добра. Да ви 
кажа честно, бях се поуплашил, че парите няма да ни 
стигнат. 



 - Но ето, че стигнаха, а и останаха още. Е, попаднахме и на 
точна фирма, ако строяхме в родината, краят нямаше да е 
такъв. 
 - О, това е сигурно! Там очаквай врътки, забавяния и 
неминуеми увеличения на разходите, накрая докато се 
усетиш, те ги удвоили. 
 - Впрочем вдругиден като разтоварят, подпишете един 
договор със собственика, та да си вържем гащите! На 
непозната територия сме и всеки наш финансов ход е 
рисков. 
 - Ще подпишем, разбира се, винаги така се прави. Но като 
ми говориш за финансови рискове ще видиш какво ще 
стане когато Командо заиграе на борсата. Тази негова нова 
тръпка може да ни докара и до фалит. 
 - Ще инвестирам мои средства, - засегна се той - общите 
няма да ги пипам. Но накрая като забогатея да не 
започнете да ми искате заеми? 
 - Е, ако имаш, ще даваш, нали затова са приятелите! Но не 
вярвам да забогатееш, със съпруга като Петя ще си все на 
червено. 
 - Името си ли чух – придърпа шезлонга си жена му – с 
добро ли ме споменавате? 
 - Командо разправя, че ще играе на борсата, а ние го 
убеждаваме да те назначи за финансов консултант. 
 - Че какво разбирам аз от това, на мен по-добре ми дайте 
да харча! 
 - Ето, че си дойдохме на думата, Командо, чу ли я? 
 - Какво има да я чувам, аз нали си я знам. Но че е така, 
така е, хубавите и качествени неща изискват сериозна 
поддръжка! Мислите ли днес да слизаме на брега или ще 
си останем тук? 
 - Аз оставам, решил съм да половя малко риба. 
 - Тогава и ние ще ти правим компания. 
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   От този разговор беше изминала цяла една година, че и 
малко отгоре. Преди месец строителите бяха завършили 



поръчката им напълно и голия остров, който бяха заварили 
при пристигането си, сега бе напълно променен. На хълма 
приличащ на кратер, там където земята срещаше небето, 
един ветрогенератор мощно разсичаше въздуха с перките 
си и всяка минута произвеждаше огромно количество ток, 
почти двойно повече, отколкото им бе нужен. Сякаш това 
не стигаше, но и под пилона бяха наредени пет реда по пет 
соларни панела, които в този климат вършеха работа 14 
часа от денонощието и пълнеха с енергия няколко огромни 
акумулатора, скрити дълбоко в подземията на бункера. 
Този ток всъщност бе ненужен, но го държаха в резерв, ако 
някоя буря повредеше главния източник. На самия хълм, но 
трийсетина метра по-надолу се издигаше къщата на Петя и 
Командо, едноетажна постройка от термопанели, но 
просторна и с приказен външен вид. Всички стени на 
помещенията, които гледаха към океана, бяха от закалено 
стъкло, а отпред просторна веранда, претъпкана с цветна 
растителност, осигуряваше на обитателите гледка във 
всички посоки. Точно над къщата извираше малко поточе и 
по приумица на Петя строителите издълбаха в скалата под 
верандата малко езерце и го зарибиха със сладководни 
видове, които само чакаха някой отгоре да им хвърли нещо 
за ядене. По-нататък същото това поточе продължаваше 
като следваше контура на полегатия хълм и обединяваше 
водите си с още няколко ручея, накрая всичката вода се 
изливаше през специални филтри в огромна, закопана в 
земята цистерна. Това бе каптажът, неговото съдържание 
захранваше с прясна вода целия парцел. От другата страна 
на възвишението, почти до оградата със съседите, старият 
военен бункер бе преустроен и модернизиран и Робинзон 
се бе нанесъл да живее в надземната му част, като през 
остъклените бойници също имаше великолепен изглед 
надолу към горичките и напред към океана. По негово 
настояване отвътре стените бяха измазани само с вар и 
после боядисани в бяло, аскетичният му характер не 
търпеше излишните неща. Иначе откъм техниката се бе 
подсигурил – мощен лаптоп го свързваше със света, на 
качествена музикална уредба пускаше любимите си 



мелодии, а една система за домашно кино, свързана с 
огромен плазмен екран, само чакаше да я активира.  
   Самото подземие го оборудваха по чертежите на 
Командо, той си получи своята комуникационна зала със 
система мощни компютри „Ай Би Ем-Блу Джийн” последно 
поколение и стени, покрити с монитори. Част от екраните 
светеха и сега, те показваха в реално време какво се 
случва почти навсякъде на острова, като особено внимание 
бе обърнато на оградата и на океанската шир пред плажа. 
Племенникът му и още двама хакера долетяха чак от 
Германия, за да свържат системата в една програма, която 
обединяваше всички охранителни мерки. И прожекторите, и 
сензорите за натиск, разположени на тайни места до 
оградата мигновено задействаха тихата аларма, ако нещо 
по-голямо от костенурка преминеше край тях. Освен това 
на отделен сървър се правеше постоянен запис, той бе 
скрит в една ниша при касата и комбинацията за достъп я 
притежаваха само трима човека. В отделно помещение 
близо до стаята на охраната, малка централа осигуряваше 
постоянна сателитна връзка, а антената, свързана чрез 
дебел коаксиален кабел с нея, бе вдигната чак на върха на 
ветрогенератора. Към централата бе прикачен само един 
сателитен телефон, те нямаха нужда от повече, защото 
разполагаха с мобилни. В помещението за охранителите 
също бяха инсталирани плоски екрани и те, макар, че бяха 
по-малко на брой, също постоянно излъчваха образ със 
случващото се отвън. Две блиндирани врати, едната с 
ключ, а другата с клавиатура блокираха достъпа до 
подземието и за да влезе неоторизиран човек там, му бе 
необходим най-малкото килограм пластичен експлозив.  
   Надолу към плажа теренът вече се изравняваше, там на 
една полянка бяха сглобени жилищата за персонала. Те не 
бяха така просторни, но това не бе и необходимо, 
предвиждаше се повечето да се обитават от по един или 
двама човека. Зад тях беше кътът за фитнес, но оборудван 
по-добре и от залата на отбор щангисти, а до него 
проектантите разположиха оградения с висока мрежа 
тенискорт, с предвидени 50 броя удобни седалки за 



зяпачите. Ландшафтът отново се спускаше леко надолу, 
разнообразен от двете горички с вековни дървета, 
израстнали вляво и вдясно, но все до оградата, само в 
средата между тях природата бе разположила една купчина 
натрошени скали, които също намериха своето 
предназначение. Огромна земекопна машина, управлявана 
от човешка ръка ги бе оформила като чаша и сега водата, 
стичаща се от хълма, като малък водопад се изливаше в 
нея, поддържаща едно постоянно ниво. На края на този 
водоем бе монтирана ролбата, истинско произведение на 
изкуството с невероятните си чупки и ярки цветове, ниският 
и край почти опираше водата, а входът се губеше в 
небесата, до там се стигаше само по специална 
платформа, оборудвана с вита стълба. Цялото 
пространство около ролбата бе засипано с едрозърнест 
пясък и натрошени мидени черупки, а после оградено с 
десетки шезлонги, разположени в полукръг. В съседство 
голям овален басейн предлагаше и на по-възрастните 
възможност да се разхладят, а до него, зад една цветна 
леха започваше ресторантът-градина. Той се състоеше 
само от покрив, поддържан от подпори, по тия географски 
ширини, стени не бяха необходими. Под покрива бяха 
кухнята, мокрия бар и няколко десетки маси и столове, 
предвидени за гостите. За по-интимни срещи се грижеха 
две сепарета, оградени с леки тюлени завеси. В северната 
част на ресторанта, но пак под покрива, дълга редица 
огромни аквариуми затваряше пространството и 
предлагаше на посетителите невероятна красота. Зад 
дебелите стъкла се криеха стотици видове рибки, рачета, 
раковини, миди и корали, а мощни помпи и друга 
специализирана апаратура усигуряваха подходящия 
микроклимат за нормален живот. За гърба на кухнята бе 
долепен медицинският пункт, проектантът предвидливо бе 
решил, че ако някой прекали с алкохола ще е добре да е 
близо до него.  
   Самата гора приличаше на място, излязло от приказките. 
На част от най-дебелите дървета нашите хора също бяха 
реализирали идеите си, сред клоните, на 3-4 метра над 



земята се белееха кокетни къщички, свързани една с друга 
с висящи въздушни мостчета. Тук всеки наемател можеше 
отблизо да се възхити на горските контрасти, щедро 
предлагани от всеки сезон. Всяка от тях разполагаше с 
всички удобства, а малки веранди, заградени с дървени 
парапети и обкичени с фенери допълваха романтиката.  
   И в двете горички бяха построени по шест въздушни 
бунгала, но всяко с различна архитектура и с различен брой 
легла.  
   Отпред вече се откриваше плажът, широка пясъчна ивица 
с разпръснати по нея тръстикови чадъри и кухата скала, 
която Иво си бе харесал за жилище. Отвътре, за негово 
удобство строителите бяха оформили два етажа – отдолу 
кухня, трапезария и складови помещения, а отгоре спалня, 
всекидневна и санитарен възел с просторна баня. По 
стените природата бе изрязала овални отвори, сега вече 
запечатани със стъкло, през които светлината обилно 
нахлуваше още в ранни зори. С инструменти разшириха 
една цепнатина и я превърнаха във врата, през нея се 
излизаше навън, но на десетина метра над земята, там Иво 
сядаше сутрин да изпие кафето си. Тераската не бе голяма, 
овална, около три на три метра, но място за чадър и маса 
със столове имаше достатъчно. При прилив океанът 
стигаше почти до парцела и често пъти група бутилконоси 
делфини пореха водите пред очите му, шумно обявявайки 
присъствието си. Въпреки близостта на водата, по някакво 
загадъчно природно хрумване вътрешността на пещерата 
не бе подвластна на влагата и микроклиматът бе 
абсолютно здравословен. 
   Освен всички тези екстри, на приземното ниво Иво бе 
оформил и малък кът в памет на своята покойна дъщеря. В 
този импровизиран параклис, разположен в една ниша на 
източната стена денонощно гореше фитилчето на кандило, 
а понякога той палеше и восъчна свещичка. От черупката 
на една мида тридакна бе изрязал християнско кръстче, а 
после на него бе изписал името й. Други вещи от Деница 
засега нямаше. Улавяше се, че все по-често застава пред 
пламъчето, потънал в безрадостни мисли и се оставяше на 



спомените си, от честата употреба те вече се бяха 
гравирали в дълбоко в паметта му. Понякога установяваше, 
че без да се усети е прекарал там часове, все едно е 
медитирал, толкова бързо и неусетно минаваше времето. 
На раздяла поглеждаше нагоре и прошепваше винаги едно 
и също – „Майната ти, госпожо Смърт, не мисли, че си 
победила!” После доливаше масло в кандилото и излизаше 
навън да се отърси от тягостното чуство. 
   Тъй като произвеждаха електричество напълно 
безплатно, единодушно взеха решение да отопляват 
водата в баните и в мивките с бойлери на ток, така 
избегнаха монтирането на слънчеви колектори по 
покривите.  
   Но изненадите, очакващи туристите не свършваха дотук, 
те продължаваха и във водата. От плажа навътре тръгваше 
тесен бетонен път, той бе отлят сектор по сектор върху 
вече съществуващи скални отломъци, стърчащи над 
водата и на 50-60 метра свиваше под прав ъгъл, за да 
образува тиха зона, приятелите предвиждаха там да 
акостират яхтите на посетителите. Тъй като никой от тях не 
обичаше гледката на гол бетон, бяха поръчали пътят да се 
покрие с големи каменни плочи, а после по края прибавиха 
и сандъчета с цветя, сега изгледът от импровизираната 
тераса бе съвсем различен и радваше окото и на най-
големия естет. Тяхната яхта, величествената „Тина” кротко 
се полюшваше, привързана към стоянката си и очакваше 
своите посестрими, които вече пътуваха насам. 
   Последното, което привличаше погледа бяха двете 
луксозни къщи с локални кейове, кацнали върху собствени 
островчета навътре във водата, но в тихата част, запазена 
за корабите. И те бяха построени върху скални късове, но 
работниците насипаха около тях и допълнителна основа, 
защото при изкопните работи на острова се появиха купища 
излишни камъни. Когато издигнаха постройките, амфибиите 
докараха от брега тонове висококалорична почва и я 
стовариха пред къщите, а булдозерите я разпръснаха и 
сега там първите храсти и цветя, засяти навреме,  
започваха да цъфтят и да превземат пространството. 



   Ето такъв, в общи линии бе първоначалният замисъл на 
собствениците, който те бяха успели да планират и 
осъществат за малко повече от година и той вече 
започваше да функционира. Вече от две седмици един куп 
камериерки от Пеликан подготвяха стаите за обитаване, а 
готвачите усилено подготвяха менютата, защото първите 
посетители се очакваше да пристигнат след два дни.  
   Малко преди да отпътува, племенникът на Командо 
създаде сайт за мястото и го разпространи във всички по-
големи туристически справочници, а снимките и описанията 
в него показваха на всички заинтересовани какъв рай ги 
очаква на острова. Въпреки солените цени леглата вече 
бяха заети поне за година напред, а служебният телефон, 
посочен за контакт, не спираше да звъни дори за миг. На 
първият записал се гост, някакъв катарски богаташ, 
гарантираха напълно безплатен десетдневен престой и 
отредиха за него и съпругите му двете къщи, построени във 
водата. За останалите се предлагаха романтичните 
луксозни бунгала по дърветата, а и всичко друго бе на 
тяхно разположение. 
   Част от персонала, необходим за посрещането на 
първите гости също бе пристигнал преди около месец и 
вече бе свикнал с живота на острова. Първо се обадиха на 
украинеца Анатолий Проценко – капитанът на пътническия 
лайнер, който преди повече от година ги превози от Измир 
в Турция до Мавриций. Когато чу каква заплата му 
предлагат той не се двоуми дълго и след като прекрати 
договора със старите си работодатели пристигна по вода 
до Виктория, а от там един хидроплан го докара до курорта. 
Посрещнаха го като стар приятел, защото още на кораба се 
бяха убедили в честността и професионализма му. 
Въпреки, че му предложиха да се настани в една от 
постройките предназначени за персонала, той реши да 
живее на яхтата, и без това винаги трябваше да е на 
разположение. Избра си ъгловата каюта, нанесе в нея 
малкото багаж, който си бе донесъл и започна да усвоява 
тънкостите по управлението на „Тина”, не след дълго се 
прояви като истински виртуоз. Вторият човек, когото 



поканиха беше Джабрил, боецът нигериец, който също бе 
служил под негово командване допреди няколко месеца. И 
тримата българи бяха харесали силата и смелостта му и 
въпреки, че тогава го бяха направили за смях, сега той 
беше техният единодушен избор за шеф на охраната. 
Преди да го назначат, Джабрил бе преминал през още едно 
сериозно изпитание, което не го затрудни особено и сега 
вече беше пълноправен член на екипа. Когато Иво му се 
обади с предложението за работа направо го попита ще 
може ли да осигури някакво оръжие и муниции за тук, на 
което великанът отговори, че това няма да му е проблем. 
Той и затова не пътува с капитана си, до острова го докара 
малък риболовен кораб, от който под прикритието на нощта 
тихомълком разтовариха и огромен дървен сандък, който 
бързо прибраха в подземието. След като Малечко за 
пореден път доказа, че на него може да се разчита, го 
наеха с постоянен договор и той се зае с функциите си. По-
късно допълниха отряда му с още шест мъже, яки и мрачни 
типове, той се разходи до Пеликан и лично ги подбра, та 
сега, докато някои почиваха, пред мониторите винаги 
имаше по един наблюдател, а други двама, облечени в 
цивилни дрехи, патрулираха.  
   Другото, което Иво направи, бе да се обади в България на 
частния детектив, който навремето му бе помогнал да 
открие адреса на продажната съдийка Малева. Робинзон 
много държеше да се отплати на един човек, който в 
миналото бе спасил живота му и той взе присърце 
желанието му. Венци Недев отново не го разочарова, 
разрови се и само след три дни по имейл изпрати 
координатите и телефонния номер на доктор Юли Соколов, 
оказа се, че човекът си живееше в Сливница и 
понастоящем работи в тамошната Бърза помощ. Иво 
остави на приятеля си удоволствието да поговори със 
стария си познат, но Робинзон удари на камък, на доктор 
Соколов не му се предприемаха такива далечни 
пътешествия и учтиво отказа предложената работа, обаче 
прие след време да дойде на гости. Оставаше резервният 
вариант – доктор Станков и съпругата му, също медицинско 



лице. Иво Ников познаваше и двамата още от времето, 
когато дъщеря му бе жива, те я приеха и се погрижиха за 
нея в една от първите й кризи, а по-късно лекарят му бе 
дал визитната си картичка, та да го търси при нужда. Така 
медикът си бе извоювал уважението и доверието му още 
преди години. Отново започна да върти телефоните и 
когато се свърза с него му направи предложение, на което 
да не може да откаже. Сега и докторът и жена му, вече 
сестра Станкова, бяха тук и за няколко седмици оборудваха 
медицинския пункт с всичко необходимо. Тъй като и 
двамата бяха твърде млади, приемаха новото си 
назначение не като работа, а като приключение и бяха 
много благодарни за поканата.  
   В бунгалото до тяхното живееха четирима водни 
спасители и инструктор по тенис, в следващото бяха 
настанени наетите готвачи и кухненски персонал и така 
нататък, можеше да се приеме, че екипът, отговарящ за 
функционирането на цялото място беше окомплектован. 
   За съжаление нашите приятели почти бяха привършили 
парите в сметките си и ако не бяха стотиците заявки за 
почивка, които получаваха от всички части на света вече 
щяха да са фалирали. Тук на острова животът не беше 
скъп, а и всичко вече бе построено и готово, но персоналът 
всяка седмица си чакаше заплатите, а това бе огромно 
разходно перо. Само строителството бе глътнало почти 
седем милиона, а след него трябваше и да обзаведат 
постройките с мебели, бяла техника и всички други 
дреболии, които бяха нужни, а постоянно изникваха все 
нови и нови раходи. Всичко бе поръчано от реномирани 
фирми и следователно скъпо и въпреки, че заради 
количеството им направиха сериозни отстъпки, едва успяха 
да се разплатят навреме. И четиримата знаеха, че след 3-4 
месеца отново ще успеят да си стъпят на краката, но сега 
съществуваха само от капарото, които желаещите за 
почивка изпращаха. Освен това Командо, с неговия 
авантюристичен характер си бе наумил да купят и техен 
собствен хидроплан и постоянно разглеждаше каталозите 
за подходящи обяви. Те не разполагаха с достатъчно място 



за дълга самолетна писта и затова предпочитаха летателна 
машина, пригодена да каца във водата. Последния път 
когато се разходиха до съседния остров той им показа 
няколко прекрасни модела втора ръка, които 
предизвикателно се поклащаха, привързани за пристана и 
сякаш молеха да ги купиш. Не, че бяха много скъпи, един 
реновиран осемместен „Бийчкрафт” например струваше 
под милион долара, а се предлагаха и значително по-
евтини модели. Робинзон твърдеше, че ще може да го 
подкара, защото навремето в специалните части бе 
пилотирал хеликоптер и според думите му хидропланът се 
управлявал много по-лесно. Идеята да притежават и такава 
машина всъщност не беше лоша, защото тя щеше да 
помогне не само на бизнеса, но и на тях – понякога се 
налагаше скоростно да отскочат до някое от съседните 
островчета. Те вече бяха организирали няколко атракции 
като подводно гмуркане с акваланги, водни ски и обиколка с 
яхтата, която с прозрачното си дъно щеше да възхити 
туристите. Разполагаха и с два мощни джета, подарък от 
собственика на фирмата, построила всичко тук. Предлагаха 
още спортен риболов, стрелба с лък и арбалет по мишени 
за по-малките и разходки из острова за техните родители. 
Но хидропланът щеше да им носи най-добрите приходи, 
едва ли имаше човек, който не иска да полети над водната 
шир и да погледа земята отгоре.  
   Тази сутрин, когато след закуска Робинзон ги помоли да 
се съберат в комуникационната зала, за да обсъдят 
финансови въпроси никой не се учуди, защото ножът беше 
опрял до кокала. Разрешиха на Петя да не присъства, нея я 
държаха по-далеч от проблемите и един по един се 
запътиха към подземието. Когато всички насядаха в 
удобните фотьойли, шефът им се изправи, застана пред 
светещите екрани и взе думата: 
 - Момчета, дълъг и труден път изминахме, но все пак 
успяхме да се справим. Аз съм най-възрастния тук и с най-
голям опит, затова мисля, че вече добре разбирам живота. 
Минаха няколко години откак с вас създадохме нашата 
„света троица” и навярно ви е направило впечатление, че с 



каквито и задачи да се залавяхме, винаги успявахме. Иво 
отдава това на някаква неземна сила, която го пази, за да 
оцелее той избра да стане фаталист, но аз ще ви кажа 
моето мнение. Безпогрешни сме, защото сме единни! Аз не 
си спомням за тези години да сме се скарали дори веднъж, 
винаги каквото е кажел някой, другите са го подкрепяли 
изцяло. Прав ли е бил, крив ли, не е било важно, щом 
решахме нещо, твърдо се подкрепяхме. На много лоши 
хора навредихме, изложихме се на невероятни рискове и 
както виждате сме живи и здрави, дори без драскотина. 
Нима Командо, когато му поверихме спестяванията си и той 
тръгна да ги превозва към Варна не можеше да се покрие с 
тях завинаги? Не е ли това най-логичното, което би си 
помислил един обикновен човек и щеше да бъде прав -  
историята сочи, че парите имат склонност да разрушават и 
най-големите приятелства. В тези трудни времена да ти 
поверят десетина милиона и да ти се доверят могат само 
истински другари, такива, които безрезервно си вярват. Да, 
99% от хората по земята биха ги откраднали, но ние сме от 
останалия 1%. Този 1 процент движат света, те са каймака. 
Някои са се родили да пишат книги, други музика, трети 
откриха генното инженерство и нанотехнологиите. Знаете 
ли, че досега, за толкова години в Космоса са летели 450 
човека, а от многомилиардния свят, пълен с умни хора това 
е нищожна бройка? Те са в този 1 процент, но повярвайте 
ми, и ние сме там! Вярно, уменията ни са по-различни, но 
какво от това? И тримата не сме обикновени, не сме едни 
от стадото! Ако бяхме, сега щяхме да си живуркаме някъде 
в България и да търпим нищетата и бедността, наложени 
ни от управляващите, така, както го правят нашите роднини 
и приятели, останали там. И на трима ни е ясна мантрата 
на ония по върховете, всички те уж искат да спасят света, а 
накрая се налага ние да спасяваме него от тях. Но какво 
променихме като убихме поне двайсет доказани изрода, 
хора, разпространяващи наркотици, бегълци от закона или 
едри измамници. Отговорът е, нищо! Нищо, защото шепа 
мижитурки там не искат нищо да бъде променяно. И тях да 
изчистим, следващите няма да са по-добри – манталитетът 



ни на роби е такъв. Всички сме учили в училище за бай 
Ганьо – ето това сме ние, хитреци на дребно. Ако другите 
народи не бяха в пъти по-добре от нас, сега  нямаше да ви 
убеждавам, но доказателствата са пред очите ни, те летят 
нагоре, а ние дори с милиардните помощи орем дъното. 
Повече няма да ви занимавам с политика, а и не за това 
съм ви събрал, сега искам да поговорим за нашите 
финанси. Виждате, че сме я позакъсали, но ние още 
отпреди знаехме, че този проект не е от евтините. Нас 
трудностите не ни плашат, ще се оправим и този път, но 
нека не забравяме, че и на нас ни дължат пари! 
 - За Новков ли говориш? 
 - За него, естествено, за нашия любим секретар на МВР, 
който, доколкото си спомням, ни изпрати на сигурна смърт. 
Всички знаем, че ако домакинът на фермата бай Петко не 
ни беше предупредил навреме, сега щяхме да сме или по 
затворите на Сърбия или под земята. Но договорът си е 
договор, ние нашата част сме я изпълнили и дойде време 
да си поискаме възнаграждението. 
 - Което по неговите думи хич не е малко, ставаше въпрос 
за около пет милиона лева.  
 - Издължи ли ни се Новков пак се връщаме в играта, това 
са близо три милиона долара, които ще решат настоящите 
ни проблеми. Това парче земя ни глътна всичките средства, 
затова е време да си съберем версиите. 
 - А знаете ли, че навремето, май е било през 1867 година, 
цялата Аляска е била продадена на американците за 
7 200 000 златни долара? Огромна площ, за никакви пари! 
 - За тогава тези седем милиона златни долара са били 
колосална сума, не прави такива сравнения! На нас, за да 
си стъпим отново на краката и два милиона ни стигат. 
 - Дори ще имаме за хидроплан. 
 - И за хидроплан, и за няколко хвърчила, с които да 
издигаме туристите във въздуха, а и за още две моторни 
лодки, защото наемателите на плаващите къщи ще се 
нуждаят по всяко време от превоз до брега. Но няма какво 
да изброяваме нуждите си, тези пари са наши и секретарят 
трябва да ни ги преведе. 



 - Ако купим хидроплан може да помислим и за парашутни 
скокове от него, и тримата сме обучени за това. 
 - Представям си Робинзон как награбва някоя американска 
баба и скача с нея. 
 - И аз си се представям, дори може да се приземим без 
гащи. 
 - Да, интересна гледка ще бъдете във въздуха. Въпросът 
обаче е дали ще получим наградата си. 
 - Тази лисица ми е доста съмнителна, нали точно заради 
пари ни хвърли на вълците в Белград! Човек не се разделя 
така лесно с цели 5 000 000, а за един чантаджия, решил да 
захлеби за старини, ще е още по-трудно.  
 - Ако въобще след сблъсъка с нас доживее до старини. 
 - Аз предполагам, че ще го уговорим, пред дулото на 
пистолета хората са склонни на щедрост. 
 - Помня, че преди време ти асоциира с нещо фамилията 
му, беше я свързал с нещо неприятно. 
 - А, сещам се! Ами като се замисля и веднага свързвам 
НОВКОВ с нов ковчег, само това ми изниква в главата.  
Нещо като БОРКОР, което е борба с корупцията.  
 - Или СПЕЦНАЗ – руските отряди със специално 
назначение. 
 - Но на нашия човек този прякор му пасва, покрай него и 
игричките му май наистина бяхме за в ковчега.  
 - Направо ни беше загробил. Както и да е, това вече няма 
значение, защото го превъзмогнахме. Въпросът е дали като 
настаним първите групи да не оставим доктора и жена му 
тук за управители, а ние да поемаме с лодката към 
България или първо да му се обадим и най-учтиво да му 
напомним за себе си? 
 - Да, той може да ни смята за мъртви и погребани някъде 
из пущинаците на Сърбия. 
 - Тогава е по-удачно първо да му звъннем. 
 - Мисля, че неговият телефонен номер го нямаме. 
 - Нали пазим този на бай Петко, той 100 % ще го знае. 
 - О, това е сигурно, той е като енциклопедия. Може да се 
каже, че този човек ни спаси живота, а ние се покрихме и 
така и не му се обадихме. 



 - Така и трябваше, нали не искахме никой да знае къде 
сме. Но вече сме на сигурно място, така, че скоро ще му 
телефонираме. Лично аз ще му позвъня, но по-късно, сега в 
България е нощ. 
 - Попитай го дали е сварил от онази негова ракия! 
 - И от мен го поздрави! 
 - Ще запомня! Но най ме интересува жив ли е секретарят, 
на същата длъжност ли е и кой е телефонният му номер. 
 - Тогава му се обади! Сега ако няма друго ще ви оставя и 
отново ще мина по къщите, за да се убедя, че всичко е 
наред. 
 - Върви, аз ще изчакам да настане подходящия час и ще го 
потърся! 
   Иво подбра Командо и Петя и тримата обиколиха целия 
комплекс, отбиха се дори при дежурния охранител, но не 
намериха никакви пропуски, наетите служители съвестно си 
вършеха работата. Убедени, че всички са в готовност за 
посрещането на първите гости, те се разделиха, като се 
разбраха да се видят чак за вечеря. 
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   На другия ден Робинзон измъкна едно листче от джоба 
си, бай Петко отново се бе оказал незаменим и изпрати 
Джабрил да донесе от централата сателитния телефон. 
Племенникът на Командо ги бе уверил, че той е много по-
труден за проследяване, защото на отсрещния апарат не се 
изписваше кодът на страната, от която звъниш.  
   Нигериецът го донесе и тактично отстъпи по-надалеч, но 
той и без това не разбираше и дума на български.  
 - Сега там отново е нощ – осведоми ги наставникът им – но 
на мен не ми пука, че ще събудя онова говедо. Дори така е 
по-добре, като е сънен няма да е в състояние да лъже 
убедително. 
 - Те са в постоянни приеми и банкети, не вярвам да спи по 
това време. 
 - Прав си, нали е голяма клечка, канят го навсякъде. 



   Той се взря в листчето и дълго набира цифрите от 
номера, даден му нощес от бай Петко. После пусна 
разговора на говорител и търпеливо зачака сигнала да се 
качи до Космоса и после отново да се върне в другия край 
на земното кълбо. Измина почти минута, докато отсреща 
някой вдигна слушалката. 
 - Новков на телефона! 
   Робинзон си пое въздух и започна. 
 - Здравейте, господин главен секретар, безпокоят ви трима 
ваши фенове от близкото минало. 
 - Кой сте вие, това някаква шега ли е? 
 - Вие ни познавате като Робинзон, Командо и Иво Ников, 
трите последни попълнения в ударните ви групи. 
   Оня чак хлъцна от изненада, но бързо се овладя. 
 - Радвам се да ви чуя, мислех, че съм ви загубил завинаги.  
 - Че ни загубихте е вярно, ние повече с вас няма да 
работим. Но нека сега да поговорим за друго! Отговорете 
ми само с „да” или „не” на въпроса, считате ли нашата 
последна мисия за изпълнена, става дума за... 
 - Знам за какво става дума – секретарят подозираше, че 
телефонът му 100% е закачен на подслушване и не искаше 
темата на разговора им да става обществено достояние – и 
отговорът ми е „да”.  
 - Благодаря ви за откровеността! Щом не отричате, че сме 
си свършили работата ще ви помолим да ни преведете по 
банков път предварително уточнената награда. Вземете си 
лист и молив, ще ви продиктувам цифрите на сметката! 
 - Но давността изтече, а и вече не разполагам с парите. 
 - А, разполагате, разполагате, а и не вярвам за това да има 
някаква давност. Все пак не е изминало цяло столетие, оня 
случай не беше толкова отдавна.   
 - Така е, но парите от наградата отново се върнаха в 
бюджета, а и вие отдавна сте извън закона, така, че всички 
уговорки са анулирани. 
 - Хайде да не пренаписваме историята! Нали помните 
защо сме извън закона, това е изцяло по ваша вина! Да, да, 
ние знаем тогава кой ни предаде. 



   Новков отново замълча, той трескаво разсъждаваше как 
най-леко да излезе от неловката ситуация, в която го бяха 
поставили.  
   Робинзон обаче продължи: 
 - По-спокойно, не бързайте с отговора! Сега запишете 
номера на сметката, за да не чуваме после оправдания, че 
не сте я знаели и нека да приключим разговора. Ето, 
диктувам ви бавно, точно така, записахте ли я? Даваме ви 
срок от един месец, за да преведете парите ни, повтарям, 
нашите пари и след това, не го ли сторите,  ще се 
задействаме! Направете правилния избор, от него ще 
зависи съдбата ви! Гледайте събитията, които сполетяха 
банкера и оня в Аржентина да не почукат и на вашата 
врата! 
 - Казах ви, че няма откъде да усигуря толкова пари, какво 
толкова сте се вкопчили в тях? 
 - Мотивира ни нещо банално като справедливостта! 
Припечелваш нещо, търсиш си го! Но това ще помогне и на 
вас, повече никога няма да ни видите. 
 - Заплашвате ли ме, мен ме охраняват повече и от 
премиера? 
 - Ако решите да ни направите свои врагове ще сторите 
голяма грешка. Ние сме професионалисти без нито един 
пропуск досега, не сме свикнали да сме трети, нито дори 
втори! Мине ли срокът, който ви отпуснах ще ви погнем и е 
въпрос само на време да ви сгащим. Смятайте се за ходещ 
мъртвец! Когато започнете да се боите истински от 
смъртта, тогава ще оцените живота, но се страхувам, че ще 
бъде късно! Времето е най-великият убиец, може да е след 
месец, след година или повече, но вече ще сте на мушката 
ни, а ние не забравяме. Няма съмнение дали ще умрете, 
решим ли, вие ще умрете! Но първо ще ви дадем урок, ще 
ви счупим и дватат крака и ще ви подарим един месец през 
който да използвате ръцете си вместо патерици. Всъщност 
вие заслужавате да умрете дори само заради 
предателството си спрямо нас, по военните закони то 
винаги се е наказвало със смърт. 
 - Но сега живеем в мирно време. 



 - Това е спорно понятие. За вас от върхушката може да е 
мирно, но нашата група от години води война с 
негодниците. Поданиците ви също са на ръба на 
оцеляването, и те са като при военно положение, че и по-
зле. 
 - Абе вие не разбрахте ли...? 
 - Новков, трябва да затварям, че тези разговори не са от 
най-евтините. Помнете, един месец! Мине ли този срок ще 
ви отправим едно последно, гръмовно предупреждение и 
ако не ни вземете насериозно, ще ви очистим! А според 
мен е много по-добре да си жив, отколкото богат! 
   Робинзон свали телефона от ухото си и го изключи. 
 - Е, момчета, чухте всичко! Как мислите, ще поддаде ли? 
 - Ако му е мил животът, би трябвало.  
 - Ако парите вече са разпределени и похарчени, за един 
месец той трудно би събрал подобна сума, та да се откупи. 
Аз съм длъжен да се подготвя за този вариант, защото 
отпуснем ли му повече време, той ще помисли, че не 
говорим сериозно и тогава окончателно забравете за 
наградата! 
 - Това е лошото на алчните хора, не знаят кога да спрат. 
 - Всъщност ти какво си намислил? 
 - Засега нищо, но имам цял месец на разположение и 
дотогава все ще ми хрумне нещо. 
 - По телефона говореше за някакво гръмовно 
предупреждение. 
 - Ако не изпрати парите в срок ще се наложи отново да 
посетим родината. Толя ще ни откара близо до морската 
граница, а със зодиака ще достигнем брега. Там някак ще 
го уплашим до смърт, но още няма да го убиваме, знаете 
поговорката, че длъжници не се убиват. Просто трябва да 
му сторим нещо, от което той ще разбере, че не се 
шегуваме. Само дано не ни скрои номер и да умре 
преждевременно! 
 - И казваш, че още нищо не си решил? 
 - Все още не, но време имам достатъчно. Вие стягайте 
куфарите, не изпрати ли парите, потегляме към България! 



Аз обаче довечера пак ще звънна на бай Петко, ще ми е 
нужен адреса на секретаря, а само той може да го знае. 
 - В дома ли му ще го ударим? 
 - Нещо такова, по улиците не става, че са пълни с народ. 
 - Мисли тогава! Начертай сценария и нека пораздрусаме 
този измамник! 
 - Утре пристигат първите гости, нека се погрижим всичко с 
настаняването да е наред, а другото ще дойде от самосебе 
си! 
 - Прав си, за момента приходите ни са единствено от 
туристите, поне тях не бива да разочароваме. 
   Командо имаше да каже нещо. 
 - Приятели, направихме грешка като му съобщихме 
банковата ни сметка. Според мен, не съобразихме, че по 
нея Новков може да открие къде сме. 
 - Не ми се вярва, това са просто думи и цифри. 
 - Така е, но само докато няма движение по сметката. 
Обаче ако преведе по нея парите, започваме да светим. 
 - Как така, нали всичко е анонимно? 
 - Има едно сдружение за междубанкови финансови 
комуникации, инициалите са му SWIFT. Централата му е в 
Белгия и оттам следят всички големи транзакции. Вярно, за 
техните стандарти нашата сума ще е нищожна, но 
секретарят представлява цяла една държава и ако изиска 
данните, те ще му ги предадат. Тогава ще разбере до къде 
е бил преводът. 
 - Откъде знаеш тези подробности, приятелю? 
 - Нали напоследък си играя на борсов посредник. Тази 
информация не е тайна за никого. 
 - Остава ни да се надяваме, че Новков няма да се добере 
до нея. 
 - Той няма, но може да има кадърни консултанти. 
 - Е, стореното, сторено! Каквото има да се случва ще се 
случи. 
   През следващите две-три седмици в курорта гъмжеше от 
народ, камериерките едва успяваха да оправят стаите. На 
кея бяха привързани седем яхти с различен тонаж, а един 
моторен кораб, този на катареца, бе пуснал котва по-



навътре, той газеше дълбоко и капитанът му не рискуваше 
да се приближава към брега. По принцип този гост и 
съпругите му бяха ангажирали места за десет нощувки, но 
бяха толкова запленени от тишината, спокойствието и 
зеленината в комплекса, че чувствително удължиха 
престоя си. От другите туристи едни пристигаха, други си 
тръгваха, но като цяло местата бяха заети в пълния си 
капацитет. Времето на тримата приятели, че и това на 
Петя, все не стигаше, богаташите постоянно ги търсеха за 
нещо и очакваха съдействие. Единствен Робинзон си 
позволяваше сутрин да закъснее, дори понякога се 
появяваше чак за обяд, но той ги бе предупредил, че 
нощем ще обмисля как да подходят към Новков и те не му 
търсеха обяснение. Парите отново потекоха и поне това 
вече не ги притесняваше, но никой от тях дори не 
помисляше да се отказва от сумата, която им дължеше 
секретарят. И защо да го правят, те бяха изпълнили своята 
част от сделката, сега очакваха реакцията на другата 
заинтересована страна в договора.  
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   На няколко хиляди километра оттам главният секретар на 
МВР Новков отново бе определил среща на човека, 
виновен донякъде за тази ситуация. Той бе действащ 
депутат и още през добрите години на КЦБ, дълбоко 
свързан с нея и със собственика й. Когато миналата година 
Славов фалира банката и избяга от България, той сключи 
изгодна сделка с депутата – търсеше сигурна политическа 
закрила, а срещу нея предлагаше номерата на няколко 
шифровани сметки в чужбина, на обща стойност няколко 
десетки милиона евро. Всъщност Славов се познаваше 
лично с всички министри и депутати от последните 
десетина години, но те, подобно на плъховете, напускащи 
потъващия кораб, сега се правеха, че не могат да се сетят 
кой е той. С това, естествено залъгваха само себе си, 
независимите медии отдавна бяха публикували списъци с 



имената им и неправомерно изтеглените от тях кредити, 
много често с нулев лихвен процент.  
   Та тогава и Новков бе потърсен за съдействие, без 
помощ от МВР банкерът нямаше как да е спокоен за живота 
си и срещу известна финансова компенсация секретарят 
уреди на него и охраната му безпрепятственото 
преминаване на границата със западната ни съседка. Но 
Цвятко Славов не беше наивник, не се става 
мултимилионер ако безрезервно вярваш на хорските 
обещания, та били те дадени и от официално лице. Той 
подписа договор с депутата, че ще разкрие номерата на 
сметките само ако успее да оцелее докато всичко около 
банката бъде забравено. Той знаеше, че в родината му 
новините траят  от ден до пладне и очакваше до три години 
на населението да бъде предложена друга, още по-
ужасяваща тема и хората да насочат вниманието си натам. 
Всички тези негови планове бяха логични и наистина щяха 
да сработят, ако Новков не бе направил грешката да 
разреши на новобранците от последната група да тръгнат 
след него.  
   Втората грешка на секретарят бе, че по-късно сподели с 
депутата опасенията си, че животът на Славов е в опасност 
и се опита да спре планинците, като ги предаде на 
сръбските служби. Читателите знаят как се развиха нещата 
впоследствие, въпреки спънките банкерът бе убит, 
секретарят и депутатът не получиха кодовете, а на това 
отгоре сега от него килърите си искаха наградата.  И какво 
излизаше – въпреки сложните ходове и важността на поста 
си той бе напът да остане без нищо! 
   Тази вечер отново седеше на същата пейка в парка и 
чакаше гостът му да се появи. Бе сам, без придружители и 
без сътрудници, с две думи – без свидетели. 
Същевременно разсъждаваше като какъв глупак се бе 
проявил, че се захвана с такъв съюзник, човек, за който 
думата приятелство на значеше нищо, сводките на 
службите сочеха, че открай време за него парите бяха 
приоритет. Чудеше се как можа за един рушвет да заложи 



името си, кариерата и всички привилегии, които го очакваха 
след пенсионирането му?  
   Ето, по алеята се зададоха първите гардове, така 
наречените съгледвачи, след тях, обграден в двоен кордон 
здравеняци важно се клатушкаше човекът, поставил си за 
цел, ако може, да придобие целия свят. По ирония видът 
му не издаваше колко е могъщ и влиятелен. Обаче беше! 
Бе облечен с най-доброто, което можеше да се купи с пари. 
Както повечето асоциални типове и темерутите, въпреки 
марковия костюм той изглеждаше зле – отпуснат, тлъст и 
със сбъркани физически пропорции. Докато някои плащаха 
за липосукция депутатът изглеждаше така, сякаш ходеше 
да му инжектират мазнини. Кожата му бе на човек, виждащ 
слънцето прекалено рядко. Челото достигаше косата с един 
сантиметър по-рано, под него се разкриваше нос с формата 
на карфиол, а крачолите на панталона едва издържаха 
напъна на излишните килограми и всеки непредубеден 
зрител би потвърдил, че народният избраник не беше от 
мъжете, които изглеждат добре пред камината. Дори 
малкото косми, които се показваха над вратовръзката 
приличаха на бурени, попаднали в благоприятен климат и 
се вееха като зле прикрепена папионка. Абе направо 
можеше да се каже, че е симпатичен, колкото крастав лос. 
Бе покварен до мозъка на костите си, дори тези от 
Футболния съюз не можеха да се мерят с него. Не беше и 
особено интелигентен, дори в детството му учителят по 
история често го подиграваше, обявявайки пред целия 
клас, че е умен, колкото талпа. Сега някой психолог 
навярно би свързал злобата и ненаситността на характера 
му с подигравателния смях на съучениците и наказанията, 
които властната му майка е налагала, когато й е показвал 
бележника си. Оттогава умът му не бе претърпял особено 
развитие, и сега не блестеше с някакви познания и трудно 
поддържаше смислен разговор за повече от три минути. Но 
пък в бизнеса го биваше, измамите с държавни пари му 
бяха хоби и харесаше ли определена обществена поръчка 
правеше всичко възможно за да използва бързата писта.  



   Секретарят стана да го посрещне и пое ръката му, която 
се оказа влажна и лепкава като мокър сапун. 
 - Добър вечер, приятелю, надявам се, че не съм провалил 
плановете ти за вечерта! 
   Партньорът му издаде звук, който приличаше на смях. 
 - За съдружник като теб винаги мога да намеря време. 
   Какви лицемери! 
 - Повиках те за нещо важно! В началото на месеца от оня 
свят ми се обадиха убийците на Славов, хората, заради 
които изгубихме комисионните си. 
   Оня изненадан се приведе напред. 
 - Не думай, нали бяха изчезнали!  
   Новков едва не припадна, дъхът, който долови можеше 
да убие и скункс. 
 - И аз така мислех, но съм се лъгал жестоко. 
 - И какво искат от теб? 
 - Това е нещо между мен и тях, но става дума за пари. 
   Депутатът закима, но вътрешно бе изненадан, преценката 
му за секретаря се бе оказала погрешна. Събеседникът му 
винаги досега звучеше помпозно, а се бе оказал пълен 
въздух под налягане. Той ненавиждаше слабостите и 
особено мразеше човешкото малодушие. 
 - Съветвам те да не поддаваш, дадеш ли веднъж, после 
няма отърване. 
 - И аз така мисля да постъпя, но малко ме е страх от тези 
типове, все пак си давам сметка колко съм ги вбесил. 
Професията им не е да свалят котенца от високите 
дървета, в друго са се специализирали и мога да те уверя, 
че не са любители. До оня ден ги имах за лека досада, сега 
мога да те убедя, че са отрова. Ти помниш как въпреки 
всички пречки, които им създадохме в Сърбия, все пак се 
добраха до банкера и му видяха сметката. Плашещо добри 
са! Откажа ли им, какво пречи да освиткат и мен? 
 - И твоите момчета не са аматьори. Охраната ти е 
желязна, не виждам как ще го извършат. 
 - Ако си набележат някого е въпрос само на време да го 
докопат. Колкото и да са различни по темперамент ги 



обединява едно – безпогрешни са. В това съм сигурен, 
защото отдавна ги наблюдаваме.  
   Новков знаеше, че няма как да купи лоялността на 
депутата, за сега можеше само да я наеме. Той се взря в 
очите му, като очакваше в тях да открие някакво 
съчувствие, но те бяха безжизнени, досущ очи на хитрец. 
Все пак той разчиташе на него, засега бяха ако не 
приятели, поне добронамерени врагове. 
 - Посъветвай ме как да се предпазя, ти си вещ в тия 
работи, а аз ще ти се отчета подобаващо! 
 - Увеличи броя на гардовете, не излизай много-много на 
открито или си подай оставката и се покривай някъде! 
Поддържаш ли още оная твоя вила в Родопите? 
 - Да, разбира се, поне веднъж месечно отскачам до там. 
 - Ами вземи си отпуск по болест и се настани в нея за 
известно време! 
 - Това няма как да стане, длъжността ми не предполага 
заместник. А и в Аботабад да се скрия, те пак ще ме 
надушат. 
 - За какъв Аботабад говориш, това някакъв затворен 
правителствен комплекс ли е? 
 - Шегувам се! Това е град в Пакистан, в една къща там бе 
намерил убежище Осама Бин Ладен. 
 - В тази къща ли го откриха американските специални 
части? 
 - Да, и една нощ го убиха. Но тези тримата са по-опасни и 
от тях! Бих казал, че са прекалено елитни. 
 - Защо толкова се впрягаш, те може само да те плашат? 
 - Повярвай ми, това не е само пушилка! На тоя свят има 
два вида хора, такива на действието и всички останали. 
Тези са твърдо от първия вид.  
 - Нали ми беше казал, че не са в първа младост. 
 - И затова са толкова опасни. Още преди време Марк Твен 
е казал, че старостта е тържество на ума над материята, а 
той не е бил прост човек. Ще ме намерят и ще ме убият. 
Факт! 
 - Това не го вярвам, те нямат тоя ресурс. Моят съвет е, 
повече движение и по-голяма охрана. Постоянно сменяй 



маршрутите на придвижване и не се заседявай на открити 
пространства! 
 - Така и ще направя! Бог да ми е на помощ, ако объркам 
нещо! 
 - Той няма да ти помогне, по-добре разчитай на НСО! 
 - Ще те послушам, то какво ли друго ми остава. Благодаря 
за съвета! 
 - Пак заповядай!  
 - Изглеждаш ми напрегнат, грижи ли са те налегнали? 
 - Освен обичайния цирк, днес в Парламента обсъждахме 
какви мерки да предприемем покрай вълненията за КЦБ. 
Знаеш, че и аз съм в кюпа и тези теми ме изнервят! 
   Секретарят много-много не го интересуваха чувствата на 
народните избраници, тях просто не ги уважаваше като 
хора, но все пак от благоприличие кимна с глава. За него те 
бяха като хиени, все лаеха и виеха за нещо, но накрая 
заедно изяждаха плячката. И какви селяци се бяха 
напъхали по комисиите, някои от тях едва сричаха, а се 
взимаха толкова несериозно. Имаше и интелигентни, 
разбира се, но пък те бяха още по-опасни. 
 - Нещо друго има ли? 
 - Не, за това ти се обадих. 
 - Тогава ще тръгвам! 
   Той се надигна, огледа се и неговите момчета се 
материализираха сякаш от нищото. Кавалкадата бавно 
тръгна по обратния път към джиповете и скоро всички се 
изгубиха зад завоя.  
   Секретарят поседя замислен още малко, като 
прехвърляше в ума си отминалия разговор, но все още не 
виждаше светлина в края на тунела. Във въздуха осезаемо 
витаеше усещане за беда. Оня ден едва не получи удар, 
стори му се, че пада много от високо. Пари нямаше да  
даде, това беше ясно, но как да ги накара да се откажат? 
Отговорът беше лесен и логичен, можеше да изпрати 
другите групи по петите им, но не знаеше къде да ги търси. 
А дали нямаше други варианти? Ще види, до края на 
ултиматума оставаше още много време. 



   След малко и той стана, погледна си часовника и пое към 
спрялото в страничната алея правителствено BMW. 
Шофьорът, някакъв далечен роднина на жена му хвърли 
цигарата си и почтително отвори вратата пред него. 
 
                                   == == == == == 
 
   На Сейшейлите тримата приятели всеки ден проверяваха 
сметката, която бяха продиктували на Новков, но тя си 
оставаше все така празна. В последната вечер от 
ултиматума отново се събраха в командната зала и 
поръчаха на една пищна камериерка-креолка да донесе 
кана с кафе. При подбора на персонала я бяха харесали, 
защото говореше английски и я наеха, а Командо веднага й 
лепна прякор – нарече я Женоария. Навремето, още по 
времето на младостта им телевизиите излъчиха филма 
„Робинята Изаура”, малко наивен южноамерикански сериал, 
в който икономката приличаше досущ на тяхната 
служителка, та тя носеше това име. Изчакаха я да почука и 
я посрещнаха на вратата, в тази стая освен собствениците 
на комплекса, друг нямаше достъп. Насядаха по 
фотьойлите и Робинзон се изправи, той обичаше 
драматизма и затова първо бавно отпи от чашата си. 
 - Приятели, знаете защо сме се събрали. И тримата 
искахме да скъсаме с предишния си начин на живот, но 
алчният секретар не ни остави избор и се налага да го 
посетим. За съжаление вече е ноември и въпреки, че тук е 
30 градуса, в България ще е около нулата, затова ще се 
оборудваме с по-дебели дрехи! Миналата нощ проведох 
още един разговор с незаменимия бай Петко и 
благодарение на него реших как ще подходим с Новков. 
Както знаете, целта ни е само да го сплашим, не бива да го 
убиваме, защото тогава никога няма да си получим парите. 
Оказва се, че предателят притежава вила в едно родопско 
селце и често я посещава с приятели или я ползва за 
любовни срещи. Сам се е хвалел на бай Петко как палят 
камината и по цели денонощия се веселят, ядят и пият, то и 
какво ли друго да правят, нали си вярват, че всичко в 



държавата е наред. Когато чух за тази камина наострих 
уши, веднага усетих, че там е разковничето. Задачата ни се 
улеснява и от това, че в родината сезонът е зимен и е 
мразовито, което значи, че въпросната камина се пали и се 
използва по предназначение. Решил съм тази работа да я 
свърша аз, че започнах да губя форма, а и без това планът 
е мой. Както винаги, предварително няма да ви го 
съобщавам, такива шедьоври ги обявявам чак когато 
приключа с изпълнението им.  
 - Пак започваш с твоите потайности! 
 - Наричайте ги както желаете, но решението ми е 
окончателно! И така, мисля тези дни да потеглим към 
Босфора, да закотвим „Тина” някъде по границата с 
България и с моторницата да стигнем до брега. Капитанът 
остава и ни чака на борда! Петя също е поканена, при 
някоя внезапна проверка от бреговата охрана, тя добре се 
вписва в прикритието ни на пътешественици. На сушата се 
разделяме и ви отпускам седмица свободно време, правете 
каквото искате, само без глупости, че после трудно ще ви 
помогна! 
 - Предполагам, че ти ще тръгнеш към Родопите! 
 - Не веднага! Първо ще наема кола и с нея ще стигна до Х., 
там имам малко работа в пещерата. От Х. отпътувам към 
вилата на Новков, свършвам си работата и в уречения ден 
ви чакам на мястото за среща.  
 - За Командо не знам, но можеш ли и мен да закараш до 
Х., и аз искам да посетя родното си място. Повече от две 
години не съм стъпвал на гроба на дъщеря си. 
 - Ела, тъкмо ще си правим компания! Командо, а ти как ще 
прекараш времето си? 
 - Още не знам, навярно с Петя ще наемем стая в някой 
зимен курорт. Омръзна ми от слънце и пясък, ще ми се да 
пипна и сняг. 
 - Значи маршрутите почти са уточнени. Предполагам, че и 
вие ще ползвате кола под наем? 
 - С тях е най-сигурно и най-удобно. Ако си 
платежоспособен, записват само данните ти от паспорта. 



 - Добре, разбрахме се! Изнесете каната от кафето навън и 
заключвайте, след едно-две денонощия потегляме! 
   В уречения ден още в ранни зори всички се натовариха на 
„Тина” и под вещите ръце на украинеца тя пое на дългото 
си плаване. С тях бе и Джамал, на това пътуване бе по-
безопасно да разполагат и с охрана. Семейство Станкови 
бяха временно назначени за управители, тлъстият бонус 
към заплатите им ги караше да гледат сериозно на новите 
си задължения. Всъщност като медици те не бяха особено 
натоварени, най-много да ги извикат заради някоя слаба 
настинка или изкълчен глезен и през повечето време 
направо скучаеха.  
   Яхтата се отправи към екватора и Анатолий опъна 
всичките платна, времето бе идеално да провери 
качествата на кораба. Пасажерите се шляеха по палубата, 
печаха се или ловяха риба, а Джабрил, на когото слънчеви 
бани не му трябваха, следеше уредите в рубката. На 
няколко пъти се разминаха с други кораби, които 
тържествено надуваха сирените, а от един огромен 
катамаран ги поздравиха със салют разноцветни ракети. По 
цялата му смайваща дължина бяха изписани пет постоянно 
променящи цветовете си букви – „HANNA”. 
 - Вижте какво чудо на техниката, навярно струва 20-30 
милиона! Доколкото мога да преведа, „Хана” на арабски 
означава щастие. 
 - И арабски ли поназнайваш? 
 - Не бих казал, пустинните народи се разбират помежду си 
на изключително трудни езици, за да ги научиш се налага 
да си там от бебе.  
 - Но ти все пак си научил определени изрази. 
 - Е, да, в пещерата имах два речника и всеки ден 
наизустрявах по една дума на пущу и по една на урду. Това 
прави 365 думи на година, а аз бая време изкарах в гората. 
Накрая бях запаметил всички думи от речниците, че и ги 
сънувах. Но зубренето не е като практиката, няма как да 
усвоиш произношение, пунктуация, диалект и така нататък. 
Например в Афганистан не можеш да се оправиш по 
никакъв начин, там дори жестовете им са сбъркани. Обаче 



доколкото мога ще ви кажа един тамошен виц – и той 
забълбука с гърлото си като смесваше гласни и съгласни в 
някаква странна последователност. 
   Когато свърши с представлението очаквателно ги 
загледа. 
 - И какво ни съобщи току-що? 
 - Една талибанска мъдрост. Означава „Жената е за 
разплод, козата е за кеф”. И да ви кажа, там наистина 
вярват в тези думи. 
   Всички се разсмяха. В това време от катамарана пуснаха 
връзка цветни балони и те се понесоха нагоре. 
 - Ето това се казва кораб! 
 - Върховен е и според мен е доста по-скъп от 30 милиона. 
Това си е цял плаващ град. Може би е на някой саудитски 
принц. 
   Петя, която бе с бански костюм колкото носна кърпичка,  
като чу за принцове и за милиони предизвикателно тръгна 
да се разхожда по палубата, но богаташите отдавна бяха 
отминали по пътя си.  
 - Пете, какво се чекнеш, сядай под навеса, че ще изгориш! 
От тия обиколки стана вир вода, цялата се изпоти. 
 - Всеизвестно е, че дамите не се потят, те отделят влага. 
 - И така да е, скрий се на сянка! Ние не ти ли стигаме? 
 - А, напълно сте ми достатъчни, но такива възможности не 
са за изпускане. Представете си, че оня ме беше харесал, 
като нищо щеше да ни покани на лодката си! 
 - Това е напълно в техен стил, но нали знаеш, че бързаме. 
Имаме двайсетина дни да отидем, да свършим една работа 
и да се върнем обратно, че Станкови трудно ще се оправят 
с наплива от хора, те са новобранци в тази област.  
 - На мен и тук с вас ми е добре, коя от старите ми 
приятелки във Варна може да се похвали с моите 
придобивки? 
 - Точно така е, права си! Нали помниш, че навремето 
избягахме през границата само с по една раница, а виж 
вече какво притежаваме! 



 - Да, но това е защото моят рицар се грижи за мен – тя 
гушна Командо и той загука като доволно бебе, докопало се 
до гръдта на майка си. 
   Дните и нощите бързо се нижеха в различни забавления, 
затова никой не се изненада, когато капитанът съобщи, че 
на другия ден ще са пред нос Емине, малко извън 
териториалните води на родината им.  
   Вече бе станало студено, личеше, че в тия географски 
ширини властва зимата. Преспаха за последно и когато 
пуснаха котва Робинзон нареди на Джабрил да приготви 
лодката, а после го попита: 
 - Имаш ли някакво оръжие, ще можеш ли да охраняваш 
яхтата, ако се наложи? 
 - В машинното съм скрил два автомата „Калашников” и два 
пистолета. Нося и достатъчно муниции. 
 - Браво на теб, предпазливостта винаги е ценен съветник! 
Дръжте тук фронта с Толя докато ни няма, ние ще 
отсъстваме около седмица! Двата пистолета добри ли са? 
 - Не особено, но за близък бой вършат работа. 
 - Ще ги вземем ние, на вас ви стигат и автоматите! 
 - Както кажеш, шефе! 
   Спуснаха и лодката, после по въжената стълба се 
натовариха в нея, а накрая отгоре капитанът хвърли и 
чантите им с дрехите, паспортите и оръжието. После 
козирува, двигателят изрева и зодиакът бързо се отдалечи 
към брега. 
   Нашите хора знаеха, че отиват на място, където всичко се 
краде и затова не си и помисляха да скрият голямата лодка 
някъде по брега и да я замаскират, това ставаше само по 
филмите. Насочиха се към едно рибарско селище и там си 
избраха подходяща стоянка, за която бе привързана още 
една лодка, но дървена. Възрастен човечец, с обрулено от 
вятъра лице тъкмо вадеше от нея връзки сафриди и 
пълнеше с рибите голяма пластмасова касетка като често-
често духаше на ръцете си. 
 - Наборе, здравей, имаме нужда от помощ! 
   Той се спря и ги загледа, приличаха му на туристи. 
 - Казвайте какво ви е нужно, риба ли искате? 



 - Можеш ли да пазиш лодката ни за десетина дни, ще 
получаваш по 50 долара на ден? 
 - Как да не мога, при мен ще е на сигурно място. 
 - И ние така мислим, изглеждаш свестен човек. 
 - Така си е, досега от бай ви Ставри никой не се е оплакал.  
 - Ето ти 200 долара, другите ще ги платим като се върнем 
обратно. 
 - Ей сега ще метна отгоре й едно покривало, че може и 
сняг да падне! Откъде имате това бижу? 
 - Ако ти кажем, че го спечелихме на хазарт сигурно няма да 
повярваш, но е точно така. 
 - Де да имах и аз такъв късмет! 
 - На всеки може да му провърви, съдбата си знае 
работата.  
 - Така си е, но мен все ме подминава. 
 - Как да стигнем до Бургас? 
 - Оттук все по пътя и след километър ще видите спирка на 
градския транспорт. Микробусите минават през половин 
час.  
 - Кое е най-близкото населено място? 
 - Поморие, после е Сарафово. 
 - Благодарим ти, сега тръгваме, но тези дни пак ще се 
видим! 
   Странната група продължи пътя си, а рибарят озадачен 
от срещата, дълго гледа след тях.  
   Четиримата повървяха малко и когато се изгубиха от 
погледа на човека, Робинзон ги дръпна настрана. 
 - Тук ще се разделим! Командо, ти си с дама, така, че 
хванете първия микробус, а след това правете каквото сте 
решили! Пистолетите остават за нас с Иво, по курортите 
няма да ви трябва оръжие! Среща отново тук по обед, след 
6 дни, броено от днес, а ако някой не се появи, другите ще 
го чакат и на следващия ден по същото време! Има ли 
нещо неясно? 
 - А ако го няма и тогава? 
 - Значи нещо лошо се е случило и да се оправя както 
може. Останалите веднага хващат обратния път към 
Сейшейлите и там чакат вест от него, после се действа 



според обстоятелствата. Всички разполагаме с достатъчно 
пари, така, че подкупвайте, хитрувайте и лъжете, но 
гледайте да не ви задържат в полицията! Случи ли се това 
е въпрос на време Новков да научи и с такъв силен коз в 
ръцете си трябва да е луд, за да ни плати. Телефоните ни 
работят и тук, при нужда ще се чуваме! 
 - Ясно, шефе, ще внимаваме! На Гемижев няма ли да се 
обадим? 
 - Нека да не рискуваме! Не трябва да забравяме, че той, 
дори и приятел, е от другата страна на барикадата! Освен 
това отиваме да се разправяме с шефа му, това си е 
направо конфликт на интереси. Ако толкова настояваш 
мини през Търново и подхвърли една пачка долари в 
колата му! 
 - Той е нелечимо честен, като не знае от кого са, кой знае 
какво ще си помисли. Като нищо ще приеме, че е 
постановка. 
 - Ти си решаваш! Сега се разделяме по двойки и поемаме 
по задачите си, но очаквам след шест дни да сме тук в 
пълен състав! 
   Петя и съпругът й поеха към спирката и скоро се качиха в 
минаващото бусче, а Иво и наставникът им изчакаха 
следващото. Така започна одисеята им в България. 
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   В Бургас, мъжката част от отбора наеха един ван за 
седмица и безропотно го предплатиха, та служителят в 
агенцията за коли под наем да не се взира много-много в 
паспортите им. Знаеха, че Командо отиват на зимна 
почивка и не се притесняваха особено, че с тях ще се случи 
нещо неприятно. Иво също не рискуваше кой знае колко, 
той щеше да остане в района на родното си място и да 
свърши една работа, която напоследък постоянно 
занимаваше мислите му. Преди да сменят добре уредения 
си живот с държавна служба, той бе подарил на Робинзон 
едно кученце, порода немска овчарка, в която приятелят му 
искрено се бе влюбил. После, когато заради проблемите с 



наркомафията решиха да бягат от Х., те оставиха Рита – 
така се казваше животинчето, на съхранение в една от 
приятелките на Иво и въпреки, че жената навярно добре се 
грижеше за него, Робинзон все го мислеше. Сега Иво бе 
решил да използва връщането им в родината за да 
прибере овчарката, да я закара до мястото за среща и 
после с яхтата да я превозят до острова. Знаеше, че с този 
си жест неимоверно ще зарадва собственика й и с 
нетърпение очакваше това да се случи. Освен това искаше 
да посети гробището, да нагледа имотите си и ако може да 
се свърже с Ели, една танцьорка, с която преди 2-3 години 
се бе запознал на Златни пясъци. Тогава нямаше време за 
нея, но й обърна внимание, защото нещо в държанието й 
привлече вниманието му. На раздяла й подари оригинално 
златно бижу и се разбраха по-късно да й се обади, но 
нещата така се завъртяха, че все не намираше време. Сега 
обаче имаше на разположение шест денонощия и мислеше 
да поправи този пропуск.  
   Към Х. кормуваше Иво и заради важността на 
предстоящите събития спазваше всички знаци и 
ограничения. Напазаруваха си храна още в Бургас за да не 
им се налага да посещават магазините, където всички ги 
познаваха и подкараха по магистралата. Спряха само на 
едно място по пътя, в едно селце Робинзон скочи от колата 
и грабна две дървета, струпани пред последната къща и 
готови за цепене. Собственикът ги видя и се развика, но те  
дадоха газ и отпрашиха. След три часа стигнаха в Х., 
оставиха автомобила в края на града и понесоха багажа си 
нагоре към горите. Бяха решили тази нощ да я прекарат в 
старата пещера на Робинзон, за да може той на 
спокойствие да се подготви за задачата си с Новков и на 
другия ден да потегли с наетата кола към Родопите, а 
бащата на Деница мислеше до последно да се навърта в 
района. Листата от дърветата и храстите вече бяха окапали 
и те лесно намериха познатите пътеки към пещерата, след 
кратко лутане, накрая водопадчето, скриващо входа й 
изкочи пред очите им. Спряха, притихнаха и внимателно се 
огледаха за нещо нередно, нещо не на място, което да им 



направи впечатление. Стори им се, че всичко е наред и 
горянинът го поведе към входа. Бавно отметна 
покривалото, огледа скритите белези, които на тръгване бе 
поставил и облекчено му махна да влизат. Вътре хвърлиха 
багажа в единия ъгъл и насядаха на удобните пънове. 
 - Е, уредихме подслона, вече можем да се успокоим! 
 - Бях забравил колко уютно е тук. 
 - Аз често си спомням за моето убежище. Можеш ли да 
повярваш, че тук изкарах повече от двайсет години? А 
помниш ли Пепси, совата, която бях опитомил? 
 - Разбира се, но и ти беше като Маугли! Когато те срещнах 
за пръв път приличаше на някакво горско същество, затова 
те кръстих Робинзон. 
 - Какво ли е станало с нея, дано е още жива, че беше 
свикнала да я храня? И на мен такава ми е била съдбата, 
като на птицата, но с малко помощ от твоя страна я 
променихме. 
 - Ти всъщност каква работа имаш тук, защо от Бургас не 
пое направо към Родопите? 
 - За това, което съм намислил ще ми е нужен някакъв 
експлозив, а тук в склада съм скрил достатъчно. Другото 
което ще ми трябва е маскировъчното ми наметало, ей 
това на закачалката, дано само не се е проскубало с 
времето. 
   Той стана, откачи дрехата и започна да я оглежда. Тя 
представляваше парче от маскировъчна мрежа, но с отвор 
за главата и повече приличаше на мексиканско пончо. 
Освен шарките по мрежата по нея бяха втъкани цели 
снопове борови клонки, горска папрат и други 
дълговлакнести растения, та се бе получило покритие, 
подобно на горски килим. С това пончо навремето той бе 
ловувал и според думите му, маскировката била толкова 
ефикасна, че понякога горските и ловците прекрачвали 
през него, без да го видят. Иво знаеше, че Робинзон рядко 
лъже и напълно вярваше в думите му, но и самият вид на 
наметката говореше, че върши добра работа. 
 - А експлозивът за какво ти е? 



 - Сега вече мога да ти кажа! По телефона бай Петко ми 
даде много подробности за живота на секретаря, но почти 
нищо от тях не ми вършеше работа. Едва накрая спомена 
за вилата му и че той и неговата компания често отсядат 
там, това вече привлече вниманието ми. Щом е в Родопите 
значи е отдалечена и на пусто място, направо идеално за 
нашата цел. Вече знаех, че там ще действам, аз обичам 
подобни терени и въпреки охраната бях убеден, че ще мога 
да се справя. Все още не бях избрал начина, но когато бай 
Петко ме светна за камината, ми олекна. Ако мислех да го 
убия щях да се заровя някъде по двора му, денем чакане, 
нощем сън и когато рано или късно се появеше, щях да му 
пусна една сачма с арбалета.  
 - А охраната? 
 - Докато се лутат около него, колко му е да пропълза зад 
някой ъгъл и оттам да духна в гората? Не забравяй, че 
изстрелът е безшумен, в началото гардовете дори няма да 
знаят какво се е случило. 
 - Вярвам ти!  
 - Но ние не искаме да го убиваме, трябва ни жив и 
максимално уплашен. 
 - Така си е. 
 - Той вече е предупреден, че изтече ли срокът, който му 
отпуснахме ще го подгоним и от няколко дни умира от 
шубе, защото знае, че не се шегуваме. Така, че, представи 
си какво ще стане, когато той и гостите му насядат в хола и 
повикат кючекините, а точно в този момент в стаята нещо 
се взриви! 
 - Ще се получи идеално, но как ще го постигнеш? 
 - Много лесно! Тази нощ в една цепеница за огрев, тази 
която откраднах по пътя ще пробия една дупка и в нея ще 
пъхна един фишек с амонит, ползват го в рудниците, когато 
взривяват скалите. Той е най-маломощният експлозив, с 
който разполагам, ако сложа пентрит или дори ТНТ ще го 
изпаря, че и всички около него и губим парите. 
 - Какво е ТНТ? 
 - Тринитротолуол, ти го знаеш като тротил. 



 - На теб идеята ти е да заредиш фишека в дървото и да го 
замаскираш, а как ще се озове това дърво в камината? 
 - Освен амонита се налага да сложа и детонатор, той само 
така се взривява. Тук разполагам с два вида детонатори, 
електрически и с обикновен фитил, като в случая 
електрическия не върши работа, защото при него е нужен 
ток. 
 - Вече разбирам, към експлозива ще свържеш детонатор с 
фитил, за да може огънят да го подпали. 
 - Да, нещо подобно на пиратките! А дървото те сами ще го 
сложат в пламъците, моята работа е да го доставя само до 
вилата. Отивам в потайна доба, влизам в двора, затова и 
ми е нужно наметалото и върху камарата с готовите дърва 
слагам това, което съм подготвил предварително. Ще 
гледам да е най-отгоре, че по-скоро да му дойде редът. В 
моята предишна професия наричахме тези изненади 
дълбочинни мини, защото действат след време. Нали си 
гледал по филмите как водолази привързват на 
определена дълбочина с вериги бомби за подводници, 
едни големи метални кълба с шипове? И при тях принципът 
е същият, разчиташ, че в даден момент, може и след 
месеци нещо ще я активира. 
 - Хитро, може и да стане! И казваш, че гъмежът няма да 
убие никого! 
 - Е, ако някой точно в този момент се е навел към огъня да 
си пали пурата, ще го отнесе, но вероятността за това е 
малка, почти е равна на нула. На амонита това му е 
хубавото, че убива само ако го натъпчеш с шрапнели, а в 
нашия случай той единствено ще гръмне. Е, счупените 
стъкла и пожарът са неминуеми, но нали такава ни е целта. 
 - Действай тогава, усещам, че ще стане! А колко по-лесно 
щеше да е, ако Новков ни бе превел парите, тогава нямаше 
да се налага да идваме и въобще да се стига дотук. 
 - Така е, но лакомията на човека няма граници. Вече се 
убедихме, че той предпочита цял живот да живее в страх, 
но да открадне нашата награда. 
 - Банкерът също мислеше, че ще се измъкне и ще харчи на 
воля, но не би! Ето за това не съжалявам, че навремето се 



захванах да убивам отрепките, към тези хора няма как да 
изпитвам съчувствие. 
 - Дори не го мисли, при тях невинни няма! Оставиш ли ги 
да си разиграват коня, започват да вярват, че са 
недосегаеми и над закона.  
 - То си е така! Ако ние не вземем мерки, съдът ли ще 
принуди секретаря да ни плати? Кой ще отсъди в полза на 
нас, беззащитните? За другите хора говоря, де, ние едва ли 
можем да се наречем беззащитни! 
 - Всички трябва да са като нас и да отстояват правата си, а 
не като сега, по селата сложили пищовите под 
възглавниците, а ги е страх да ги използват, че после може 
да ги осъдят. Като те е страх да го убиваш, надупчи му 
краката, та му покажи, че така не може, а теб после ще те 
гонят само за незаконното оръжие. 
 - Но пак ще те съдят. 
 - Ами нека в Парламента не спят и вместо да се чудят 
колко дни почивка да си гласуват по празниците, да 
променят закона, толкова ли е трудно?  
 - Чакай първо да обслужат роднините си и приятелите с 
големите фирми, не им давай толкова зор! 
 - Хич не им давам, а и на тях не разчитам, нашият метод 
на действие е друг, хем бърз, хем справедлив! 
 - Нека сега да поговорим за нашата работа! Ти утре ли 
потегляш? 
 - Нощес ще сглобя устройството и на сутринта те оставям. 
Ще взема колата, на теб тя няма да ти трябва. Ти си 
уплътни времето тук и в уречения час те чакам на оная 
спирка! Ела сега да ти покажа нещо, това помещение не си 
го виждал! 
   Робинзон размести грубоскованите рафтове в ъгъла и с 
пъхтене откачи от стената тръстиковата рогозка. Иво 
надникна над рамото му и видя в скалата тясно коридорче, 
но бе тъмно и краят му се губеше някъде. Приятелят му взе 
газената лампа и тръгна напред, като размахваше 
паяжините по пътя си. Повървяха и след десетина метра се 
озоваха в нещо като килер, от тавана на който, обвити в 



мрежа висяха няколко сандъчета. Помещението бе толкова 
тясно, че дори жената-каучук трудно би се побрала в него. 
 - Това е склада с боеприпасите, ако гръмне ще събори 
планината. 
 - А защо висят над земята? 
 - Заради влагата, при поройни дъждове почвата се мокри. 
А ето през този тунел, ако си под обсада можеш да се 
измъкнеш незабелязано, той води до една поляна толкова 
обрасла с бодливи тръни, че от години хората я избягват. 
 - Супер, ти ли го пробива? 
 - Не, когато се нанесох си съществуваше, само малко го 
разширих. В самия му край съм оставил една раница с НЗ, 
та да ми е подръка. 
 - НЗ? 
 - Военен термин, означава неприкосновен запас. Малко 
медицински материали, пари, сол, сухари – такива работи. 
Но и в главата си имам готов план как ще процедирам в 
случай на нужда. 
 - Е, имал си достатъчно време да планираш! Тук виждам 
достатъчно експлозиви, можеш да вдигнеш във въздуха и 
Терминатора. 
 - Кой е пък този? 
 - Има един филм, в който живите същества на Земята са 
на косъм от изтребление. 
 - За хората ли говориш? 
 - Да, избиваха ги поголовно. 
 - Аз тия неща съм ги преживял наяве! Някой път ще ви 
разкажа какви гадости съм срещал по широкия свят. 
 - Мислех, че сте действали само на територията на 
страната. 
 - А, не! Често ни командироваха в странство. Има ли 
гореща точка някъде, търси многонационалните специални 
части! 
 - А този авариен изход тук? Налагало ли ти се е да го 
ползваш? 
 - Никога, и по-добре, защото помниш какво съм ти 
разказвал за Вариант 2! 
 - Че ако стане напечено ще задействаш капаните. 



 - Точно така, но досега не се е появявала чак такава 
заплаха. Иначе жалко за гората. 
 - Защо го казваш? 
 - Защото ще се подпали, затова. Тук-таме върху скритите 
кутии с експлозив съм прикрепил и по няколко килограма 
алуминиев прах, а той изгаря всичко. Чувал ли си за 
термобаричните бомби? 
 - Не ги ли използваха американците в Афганистан? 
 - Предимно там, но и на други места. Те са предназначени 
за затворени пространства като пещери например, защото 
изсмукват въздуха и създават вакуум. В Тора Бора така 
унищожаваха талибаните, по-късно по този начин се 
надяваха да убият и Бин Ладен. Експлозивът издухва 
алуминиевия прах на голямо пространство и го подпалва, 
получава се нещо като гигантска пещ. Огромна 
температура ти казвам! Става и с магнезий, но него го 
предпочитат руснаците.  
 - Спомням си, че навремето и ние правехме бомбички като 
смесвахме оловен миниум и сребърен бронз на прах. 
 - Сребърният бронз е точно смлян алуминий, за него ти 
говорех. Микроскопични метални частици, но много леки. 
Запалят ли се, няма отърване. Хайде да се връщаме 
обратно, че тази нощ ме чака работа! 
   Отново се настаниха в централното помещение, извадиха 
храната и си приготвиха вечеря, а после Иво легна на 
одъра, зави се с прашлясалия спален чувал и заспа.  
   Сутринта го събуди мирис на прясносварено кафе, 
Робинзон бе запалил огъня и тъкмо отмахваше кафеника. 
Прецеди течността през ситна цедка, наля в две големи 
чаши и го покани на масата. 
 - Направих сандвичи, ела да хапнеш нещо! 
 - Кога спиш, бе човек? 
 - Малко ми трябва на мен, а и защо да си губя времето в 
сън. Лекарите твърдят, че 6-7 часа са достатъчни, значи 
ако спиш примерно от 23 до 6, ти стига. 
 - Сглоби ли адската си машина? 
 - Готова е, прибрах я в раницата заедно с наметалото. 
Сега като закусим, тръгвам, че до там е далеч. 



 - Желая ти успех, ако успееш да го разтърсиш, той ще 
развърже кесията! 
 - Ако има акъл, ще го направи, а той не е глупав. Помниш 
ли преди време оня във Варна, който беше откраднал 
фирмата на Буров, колко месеца го убеждавахме? Какви ли 
сценарии не му поднасяхме, но накрая все пак поддаде. 
 - Как да не го помня, Нарцис Братанов се казваше. Но там 
ставаше дума за много пари, сега са само пет милиона. 
 - Пет милиона, но наши, значи Новков нищо не губи. 
 - Той явно не мисли така. 
 - Затова и отивам, да му посоча правилния път. Каква 
полза от толкова пари щом ще бъдеш в гроба?  
 - Ако Новков имаше и най-малката представа какъв враг го 
е погнал, щеше да се скрие вдън земя. На негово място не 
бих си правил планове за бъдещето. 
 - Има представа, той не е глупак. 
 - Защо тогава понякога разсъждава като полуидиот? Защо 
се опъва като магаре на мост? 
 - Алчност, приятелю, тя е главната причина за почти 
всички беди. 
   Робинзон стана и започна да облича якето си, а Иво му 
хвана ръката. 
 - Пази се, моля те, оня го варди охрана и то сериозна! Вече 
си устроихме живота, не поемай напразни рискове! 
 - Разбира се, винаги съм внимателен. Хайде, остани си със 
здраве и бъди точен на срещата! 
 - Ти също! 
   Горянинът безшумно излезе и потъна в гората, а Иво 
доизпи кафето и оправи леглото си. Изчака напълно да 
съмне и по познатата пътека тръгна към вилата си, откак 
преди две години я заключи, не бе припарвал насам. Бързо 
измина разстоянието и пред очите му в далечината се 
откри селцето, приведен прегази поточето и се озова до 
оградата. Тихо я прескочи и притича до сградата, вратите и 
прозорците му се струваха наред, не бяха пипани. Извади 
скрития ключ и си отключи, после пристъпи в коридора. 
Явно ония от София не ги бяха разкрили, всичко си беше на 
мястото. От прозореца в спалнята се виждаше имението на 



Робинзон, и там не личаха следи от чуждо присъствие. 
Успокои се, май търсачите от наркомафията изобщо не 
бяха хванали дирите им. Изчака да стане 11 часа и набра 
номера на Ели, знаеше, че с тази нейна професия тя спи до 
късно. Отсреща му вдигнаха. 
 - Елица на телефона. 
 - Ели, обажда ти се Иво Ников, запознахме се преди 3 
години на Златни пясъци. 
   Тя мигом се разсъни. 
 - О, моят принц! Къде изчезна за толкова години? 
 - Живея извън България, затова не те потърсих. От вчера 
съм тук, но само за седмица. 
 - Много се радвам, че се обади. 
 - И аз се радвам да те чуя. Още ли танцуваш? 
 - Да, групата ни стана доста популярна. 
 - Ако и другите са като теб ми е ясно защо. Имам 
предложение за вас и то не е за изпускане. 
 - Цялата съм в слух. 
 - Искате ли да поработите в чужбина, на райско място и с 
добро заплащане? 
 - Така се изразяват и сутеньорите. 
 - Ти ме познаваш, знаеш, че съм сериозен. 
 - По принцип съм съгласна, но трябва да говоря и с 
останалите. 
 - Направи го, няма да съжалявате! Сега ми дай номер на 
банкова сметка, искам навреме да ти преведа пари за 
самолетни билети до там, че съм в постоянно движение и 
после може да забравя! 
 - Но ние още нищо не сме решили. 
 - Ако се откажете, запази парите, те ще са подарък от мен. 
 - Откак се запознахме все с подаръци ме глезиш. 
 - Пазиш ли още медалиона? 
 - Винаги е с мен, дори на работа. 
 - Става дума за Сейшелските острови, малцина могат да 
си позволят да работят там. 
 - Наистина успя да ме впечатлиш. 
 - Ако тръгнете, обади ми се на този номер, ще дойда на 
летището да ви посрещна! 



 - За тази част на света нямам никаква информация.  
 - Столицата е Виктория, също остров, аерогарата е там. 
Уверявам те, че всичко ще ти хареса, и природата, и 
плажовете, и хората. 
 - Да знаеш откога мечтая да се повозя на яхта? 
   Той се усмихна, почти се беше навила. 
 - И това може да се уреди, знаеш, че за теб съм готов на 
всичко! Извинявай, но бързам и ще затварям! Чакам с SMS 
да ми изпратиш номера на сметката! 
 - Ще го направя, ти възбуди любопитството ми! Докато още 
си в България няма ли да се срещнем? 
 - Имам голямо желание, но нямам време. 
 - Все така става, винаги си обвит в тайнственост. Питаш ли 
ме колко нощи съм си мислела за теб, как съм си мечтала 
да сме заедно? 
 - Откажи се, моето момиче, няма бъдеще в такава връзка! 
Та аз съм на 50, а ти малко над двайсет, защо ти е такъв 
чичко? Там на острова постоянно се навъртат млади и 
интелигентни момчета, и ти, и колежките ти ще имате богат 
избор. 
 - По принцип си прав, но ще си останем приятели, нали? 
 - Да, но без други екстри! Трябва да вървя, сега пусни един 
SMS, а ако решите, ще се видим във Виктория! 
 - Ти ще си на острова, нали? 
 - Там живея. 
 - Отново успя да ме изненадаш! Радвам се, че си 
поговорихме, веднага започвам да звъня на колежките. 
Дочуване! 
 - Дочуване и довиждане! 
   Така, тази работа я свърши, оставаше кучето, но него 
мислеше да го вземе последния ден. Рита със сигурност го 
беше забравила и трябваше да подходи много внимателно 
с нея, все пак тя беше един голям опитомен вълк. 
   За днес стигаше толкова, време е да се връща в 
пещерата и да приготви нещо за ядене. Утре мислеше да 
отиде на гробището и да поседи с детенцето си, но 
трябваше да е или много рано или привечер, че да не го 
познаят хората. Той вече се водеше за изчезнал и искаше 



тази заблуда да си остане завинаги! Но все пак на един 
човек трябваше да се разкрие и това го изпълваше с 
неудобство от предстоящата среща.  
   Сега на Иво оставаше да свърши едно последно нещо тук 
и можеше да се сбогува с вилата си. Влезе в своята спалня 
и откачи увеличената снимка на своята дъщеря от стената, 
после дълго се взира в нея. Отдавна не бе виждал 
познатата физиономия с очите си, на острова живееше 
само със спомените. Погали гланцираната хартия, уви я в 
стар вестник и внимателно я пъхна във вътрешния си джоб. 
Предния път, когато бягаха той не взе нищо нейно, тогава 
въобще не бе сигурен, че ще успеят да се измъкнат 
невредими от страната и не желаеше да рискува. Сега 
нещата се бяха подредили и фотографията й можеше да 
заеме своето място в параклиса. 
   Отново заключи вратите и скри ключа, после по обратния 
път потъна в гората. Налагаше се да бездейства още цели 
пет дни, но какво пък, нали искаше да си почине от 
напрежението покрай бизнеса. Тихо измина разстоянието 
до пещерата и като се увери, че наоколо няма никой, се 
промъкна под водопада. Напали огъня, приготви си обяд и 
няколко сандвича за вечеря, хапна и с една стара книга се 
отпусна в коравото легло. 
   Петте денонощия бързо изтекоха, на другия ден по обед 
трябваше да се яви на срещата с приятелите си. Сутрин 
ставаше и тренираше уменията си, после по цели часове 
обикаляше горите и си припомняше отминали събития, 
случили се наоколо. Една цяла нощ бе отделил и за гроба 
на Деница, почисти го от плевелите, прекопа го и наръси 
пръста със семена от горски цветя. Тази вечер му бе 
последна и той я бе определил за Даниела, колкото и да не 
му се искаше, трябваше да се види с нея и да прибере 
Рита. И трите му приятелки не знаеха къде е, те нямаха 
вест от него дълго време и така за всички беше най-добре. 
Сега заради кучето се налагаше да се види с едната от тях 
и да даде някакво обяснение за изчезването си, почти три 
години терзания не бяха кратък период.  



   Изчака да мръкне и колебливо набра номера, а после 
зачака дали някой ще му вдигне. След 3-4 сигнала отсреща 
се чу така добре познатият му глас. 
 - Ало! 
 - Душичко, аз съм, Иво! 
 - О, Господи! 
 - Не е Господ, аз съм си! 
 - Шегуваш се дори и в такива моменти. 
 - Помня, че обичаше да те разсмивам. 
 - Жив си значи, слава Богу! 
 - Нищо ми няма, бях извън страната. 
 - Ако си в Х., ела в къщи! 
 - На вилата съм, а гостуването ще го оставим за друг път. 
Тази нощ отново отпътувам, а трябва да взема и кучето на 
Робинзон с мен. 
 - Той как е? 
 - Жив и здрав, но никой друг не знае това. Ще те помоля да 
запазиш в тайна факта, че въобще сме се срещали. Можеш 
ли да дойдеш в централния парк с Рита около полунощ, 
вземи нашийника и паспорта й! 
 - Разбира се, че ще дойда, дори за пет минути да сме 
заедно, пак ще съм доволна. 
 - Ще седна на някоя по-крайна пейка. 
 - Не се притеснявай, ще те открием. Имаш ли нужда от 
нещо, да донеса ли пари? 
 - Имам си, може само един термос силно кафе. 
 - Всичко запомних, в полунощ ще съм там. 
 - Сега трябва да затварям! 
   Е, престраши се и уговориха срещата, беше време да се 
приготвя. Съблече се гол, взе сапун и излезе навън в 
нощта за да отмие мръсотията от тялото си. Поточето 
течеше отпред и в началото студът бе нетърпим, но после 
тялото му свикна и той дълго се облива. Отново влезе 
вътре, подсуши се и облече чисти дрехи, после започна да 
заличава следите от присъствието си. Прибра всичко в сака 
си, оправи леглото, а излишната храна изхвърли навън, 
нощес хищниците щяха да я намерят. Зареди пистолета и 
си погледна часовника, време беше да тръгва. Излезе, 



дръпна завесата и под светлината на фенерчето си, пое 
надолу. 
   Паркът бе в центъра на града и отвред дебнеха 
охранителни камери, но той знаеше разположението им и 
гледаше да ги избягва. Минувачи почти нямаше, в малките 
градчета като това, хората нямаха забавления и рано-рано 
засядаха пред телевизорите. Пристигна навреме, седна на 
една пейка и зачака. 
   Видя я отдалеч, слаба и висока фигура, палто до земята, 
но дори то не усляваше да скрие перфектните й форми. 
Дали пък билките на горянина, които той им подари малко 
преди да избягат, наистина не притежаваха някакви 
магични свойства. До нея тичаше Рита, с внушително 
телосложение и така добре познатата му приклекнала 
задница. Не бяха се приближили и на двайсет метра и 
кучето го усети, а козината му настръхна. То се вцепени и 
оголи зъби, но Даниела само с една тиха дума мигом го 
укроти. Иво стана, приближи ги и я прегърна, а тя отпусна 
глава на рамото му и се разрида. 
 - Спокойно, мила, всичко е наред – той милваше косата й и 
целуваше мокрите й бузи – нали виждаш, че съм жив и 
здрав! 
   Тези негови момичета май бяха единственото нещо, 
което щеше да му липсва от България, тук вече нямаша 
дете, нямаше семейство, нямаше да има и спокойствие. 
   Рита колебливо се приближи и започна да души крачола 
на панталона му, но вече бе спокойна, и тя усещаше, че тук 
заплаха няма. И тримата се насочиха към тъмната пейка, 
след три години отново бяха заедно. 
   Останаха там около час, той й разказа част от историята, 
но скри къде живеят в момента. Не искаше да я лъже, 
затова премълчаваше важни подробности, но тя не се 
сърдеше, разбираше, че ако някои неща не са й известни, 
няма как насила да я принудят да ги каже. На нея й стигаше 
да го види, че е жив, други сметки не си правеше. Но и той 
бе честен и не й даваше напразни обещания, нито можеше 
да вземе със себе си и трите, нито да изостави някоя от 
тях.  



   По някое време Рита се изправи до пейката и му подаде 
лапата си, явен признак, че иска да си поиграят. 
 - Прие те вече, можеш да бъдеш спокоен! 
 - А дали ще тръгне с мен? 
 - Понякога, когато съм заета, плащам на децата да я 
разхождат, дам ли й команда, всичко изпълнява. Ще те 
последва, не се притеснявай! Ти с какъв транспорт си? 
 - До Х. ме докара Робинзон и отпътува с колата, че има 
работа в другия край на България. Аз останах без превозно 
средство и можеше да хвана влак или автобус, но заради 
кучето мисля да наема такси.  
 - Докъде ще те кара или и това е тайна? 
 - След като шофьорът ще разбере, престава да бъде 
тайна. Искам да стигна до Бургас, а оттам сме 
организирали друг транспорт. 
 - Твоята кола е в къщи, защо не я вземеш? 
 - А къде ще я оставя после, в Бургас нямам любовница, на 
която да я подаря? 
 - Любовница, но изоставена! 
 - Да, Даниела, боя се, че това е точната дума, но 
обстоятелствата го налагат. Все пак понякога съдбата, 
дори с малко помощ от наша страна, се намесва и решава 
друго. Кой знае, може някога пак да се видим? 
 - Имам познат шофьор, искаш ли да му се обадя? 
 - Става, но го уведоми, че ще вози и куче! 
 - Той е луд по мен, ако го помоля ще качи и кон. 
 - Викай го тогава, но нека напълни резервоара! 
   Тя отново се разплака, но вдигна телефона. 
   След час Иво и Рита пътуваха в добре затопления 
автомобил, раздрънкана румънска „Дачия” и таксиджията 
превъзнасяше качествата на Даниела, а той само се 
подсмихваше. И Даниела, и Роси и Нели нямаха грешка, 
дълго ги бе подбирал навремето, но сега всички 
обстоятелства бяха против тяхната връзка и той бе 
принуден да ги забрави. По едно време овчарката сложи 
главата си на коленете му и блажено заспа, и тя като една 
типична женичка усещаше как да му влезе под кожата, но 
освен това показваше, че го беше приела напълно.  



   На зазоряване пристигнаха в Бургас и човекът ги остави 
пред едно паркче, а после, доволен от щедрото 
възнаграждание, подкара обратно. Иво пусна кучето да 
потича, седна на една пейка и си наля чаша кафе от 
термоса, който Даниела бе напълнила. Съмна напълно, 
Рита се заигра със животните на другите стопани, а той 
зачака да отворят някой зоомагазин, за да купи кучешка 
храна. Бе решил около 11 часа да наеме такси до мястото 
на срещата, да изчака останалите и ако са в пълен състав 
да поемат към яхтата, ако ли не, щеше да пренощува 
някъде и 24 часа по-късно да се яви отново там. За 
Командо и жена му не се притесняваше, те се представяха 
за обикновени туристи, но по-възрастният им приятел 
тръгна на опасна мисия, която кой знае как можеше да 
свърши? Защо ли им трябваше да рискуват за тия пари, 
напоследък нямаха финансови проблеми и можеха да ги 
опростят на секретаря, пък той да си ги харчи. Но те цял 
живот се бяха борили срещу неправдите, а в случая бяха и 
лично засегнати, така, че в тяхното решение нямаше нищо 
необичайно, просто си събираха дълговете. Всъщност 
Новков трябваше да бъде доволен, че ще го оставят жив, 
няколко измамника си отидоха от този свят за много по-
дребни прегрешения.  
   Наблизо мина такси и Иво го спря, след кратък пазарлък 
заради кучето, шофьорът, макар и трудно се съгласи да ги 
вземе. Някои хора обичаха животните, други не, този явно 
беше от вторите. Отбиха за кучешката храна, напълниха и 
един плик със сандвичи и малко преди обед човекът го 
остави до крайпътната спирка, където за негово огромно 
облекчение останалите вече се бяха събрали и ухилени го 
очакваха. Робинзон, обикновено тих и сдържан, като видя 
кучето си скочи и чак щеше да събори пейката, той не 
знаеше какво бе намислил приятелят му и сега грееше от 
щастие, абсолютно изненадан. 
 - Кученцето ми, доброто ми кученце, ела тук Ритке! 
   Иво откопча нашийника и тя се втурна към този, който 
викаше името й, не проявяваше нито страх, нито агресия. 
Първоначално подуши Петя и Командо, после ръката на 



стопанина си и за негова огромна радост легна в краката му 
и го загледа.  
 - Че тя ме позна, бе хора, вижте я умницата ми! Иво, вечно 
ще съм ти благодарен за това, което стори! 
   Той приклекна и я запрегръща толкова горещо, че всяка 
зооактивистка би закимала с глава одобрително. 
 - Няма нищо, нали затова са приятелите. Ти как се справи? 
 - И на тях още не съм разказвал, но ще ви успокоя, че 
всичко е наред. Нека се качим на яхтата и ще дам отчет! 
 - А в тази огромна торба какво носиш? 
 - Купих двайсетина бутилки маркова ракия, на Сейшейлите 
такъв еликсир трудно се намира. 
 - Хайде тогава, бай Ставри беше в тази посока! Дано само 
не е излязъл в морето за риба, че има да го чакаме! Но се 
сетих за нещо друго. Вижте кой с колко пари е останал и ми 
кажете! 
   Всички пребъркаха джобовете си, дори Петя извади 
някакво луксозно портмоне и след кратък преглед се оказа, 
че са им останали почти 14 000 долара  и около 1000 
български лева. 
 - За какво са ти пари, Иво? 
 - Нали помните как бай Петко спаси живота ни в Сърбия 
като ни предупреди за засадата, а и колко пъти след това 
ни помага? Дори и адреса на вилата научихме 
благодарение на него. 
 - Така си е. 
 - Предлагам ви да оставим при бай Ставри известна сума 
пари за него, по телефона ще го уведомим къде да ги 
търси! Можем да ги преведем и оттам, естествено, но ако 
някой провери сметката му ще се зачуди кой го финансира 
и защо. 
 - На мен бай Ставри ми се видя честен, не вярвам да ги 
открадне. 
 - От тази генерация почти всички са почтени, човекът е 
свикнал да изкарва прехраната си с труд. 
 - Колко пари мислиш да оставим? 
 - Засега 10 000 долара, но и за в бъдеще не бива да го 
забравяме.  



 - Добре, че се сети, наистина сме живи благодарение на 
него. 
 - Ами да тръгваме тогава, че и нас път ни чака! 
   Забързаха към рибарското пристанище, Рита тичаше 
напред-назад, доволна от свободата си и те я следваха, 
нарамили чантите. След малко пристанът се появи пред 
очите им, няколко рибаря човъркаха двигателите на 
гемиите си, други разтоварваха току-що наловената риба, а 
в края на кея видяха и бай Ставри, пазачът на тяхната 
лодка. Той ги позна отдалеч и се засили да ги посрещне. 
 - Ето ви и вас, върнахте се значи! Добре сте ми дошли! 
 - Добре заварили, приятелю, как я караш? 
 - Тези дни риболовът върви, не мога да се оплача. Малко 
да захладнее времето и пасажите тръгват. Иначе и аз съм 
добре ако изключим износването на сухожилията и артрита, 
но това е позната песен. Предполагам, че сте дошли за 
лодката? 
 - Точно така, ето ти остатъка от уговорената сума! 
 - Радвам се, че ви срещнах, добра заработка си докарах за 
една седмица! 
 - И ние сме доволни от теб, но имаме още една молба. 
 - Казвайте! 
 - Ще оставим при теб малко пари, тези дни един човек ще 
дойде да ги потърси. Имаш ли нещо против? 
 - Че защо да имам, няма да ме смачкат, я? 
 - И ти ще намажеш една хилядарка. 
 - А, стига толкова, достатъчно ми дадохте! 
 - И без това няма какво да ги правим, обменили сме 
повече. Ето твоите, а тук в плика са чуждите. 
 - Благодаря ви, но нямаше нужда! Тези на кого да ги 
предам? 
 - На един човек на твоята възраст, той ще ти се представи. 
Ако се сприятелиш с него, няма да сгрешиш! 
 - Разчитайте на мен! 
 - Така и правим, имаме ти пълно доверие. 
 - Виждам, че имате ново попълнение, този пес дали ще 
иска да се вози? Май само сетерите обичат водата. 
 - Дано, че после го чака дълго пътешествие. 



 - Хайде, елате, ще махна покривалото и може да 
потегляте! Лодки като вашата съм виждал само по 
филмите, щастливци сте, че притежавате такава! 
 - Хубава е, спор няма! Чакай, ще ти помогнем! 
   Те откриха зодиака и нахвърляха чантите си вътре, а 
после един по един се качиха и насядаха по седалките. 
Рита остана на пристана, гледаше ги и скимтеше, навярно 
мислеше, че ще я изоставят. Стария рибар също бе там, но 
не се намесваше, чакаше да види какво ще реши кучето. 
 - Рита, хайде, моето момиче! 
   Тя само това чакаше, направи огромен скок и се приземи 
в средата на лодката. Всичко, дори останалите зяпачи се 
развикаха одобрително и започнаха да ръкопляскат. 
   Командо стартира двигателя и той мощно забоботи, 
после завъртя руля, даде газ и носът се вирна. Докато се 
усетят, навлязоха навътре, скоро брегът се отдалечи и 
фигурите на рибарите едва се различаваха. 
 - Командо, знаем ли в коя посока е яхтата? 
 - На югоизток, право към турската граница. 
 - Засили тогава, че тук нашите може и да патрулират! 
   Той даде пълна газ и водата зад витлото сякаш побесня, 
разпени се и завря, а лодката полетя напред.  
 - Пете, в сандъчето до теб има бинокъл, подай ми го! 
   Жена му изпълни молбата и Командо, докато 
управляваше започна да оглежда хоризонта. Времето бе 
идеално, въпреки студът вълнението бе слабо, а 
видимостта отлична.  
 - Ето я „Тина”, точно срещу нас. Явно са ни видели, защото 
капитанът вдигна приветствения флаг. 
 - Късмет извадихме с този човек, точен, честен и пълен 
професионалист. 
 - Така е, но и той с нас. Редовно си взима заплатата, живее 
в рая и обикаля по света. Освен това работодателите му го 
уважават. 
 - Излиза, че всички сме доволни. 
 - Рядкост, но е факт! 



   Приближаваха бързо, вече и с просто око можеха да 
различат въжената стълба, която ги очакваше, спусната 
във водата от Джабрил. 
 - И нигериецът си го бива! 
 - Когато те бъхтеше, май не мислеше така! 
 - Още ми тежи, че в турнира донякъде си послужих с 
измама. 
 - Иначе нямаше шансове, а той като нищо можеше и да те 
убие, не го ли виждаш, че е като канара? Но аз го 
компенсирах донякъде, още тогава му броих 50 000 долара. 
 - Така ли, не знаех? 
 - Направих го и пак останаха да си купим яхтата. 
 - Ясно, и вълкът сит, и агнето цяло! 
 - Но ако сме се подлъгали по този човек, много рискуваме. 
Например, ако сега излезе на палубата с калашника и ни 
подпука, никой няма да намери труповете ни. Лодката също 
ще потъне, надупчена от куршумите и край, изчезваме от 
лицето на света. После с украинецът се връщат на острова,  
поемат управлението и делят парите.  
 - Искаш да кажеш, че един вид ще го присвоят! 
 - Да, ще се получи като при мафиотските кланове, убиваш 
шефа и бизнесът е твой. 
 - Стига с тия мрачни сценарии, аз умея да преценявам 
хората. Това, което говориш е реалистично, но при други 
обстоятелства. 
   Той кимна към Петя, която ги слушаше с отворена уста и 
намигна. 
 - Но ако му е точен мерникът ще избие само нас, Петя 
защо да я закача? Нея ще я остави за себе си, да го 
задоволява сексуално. 
 - Или ще я продаде на сомалийските пирати, и те имат 
нужда от жени. Пете, какво се ококори, за съжаление такива 
се реалностите! Но ти не се бой, все пак и те са хора, няма 
да те изядат, я! 
 - Пък и какво толкова – пиене, веселба и постояннен секс, 
нищо, че участниците ще се сменят.  
 - Момчета, престанете, че ми настръхват косите! Гледала 
съм на филми нещо подобно, ужасно е! 



 - Е, да се надяваме, че Джабрил не е такъв, но нали и ти 
каза, че на пътническия кораб те е оглеждал. 
 - Мен всички си ме оглеждат, но това е друго. Докато 
картините, които обрисувахте, направо ме плашат. 
 - Не се връзвай, шегуваме се! 
   В този момент стигнаха до яхтата и се прилепиха за нея, 
но осъзнаха, че Рита няма как да се изкачи по въжената 
стълба. Извикаха на Анатолий да спусне задната 
платформа, заобиколиха корпуса и нахвърляха багажа на 
нея, а после Робинзон също се прехвърли и повика кучето. 
То не чака втора покана, нявярно усещаше, че големият 
съд е по-сигурен от досегашното му убежище и с един скок 
напусна лодката. Отгоре и Джабрил и капитанът възхитени 
се развикаха, те не бяха очаквали, че този допълнителен 
пътник ще е толкова безстрашен. Издигнаха платформата, 
помогнаха на Робинзон и Рита да слязат и разтовариха 
чантите, в това време другите гости се качиха по стълбата.  
   Това беше, успяха да си свършат работата и да се 
завърнат невредими на борда. Нигериецът сервира кафе в 
трапезарията, като в това на Петя капна и малко кубински 
ром и отиде да прибира лодката, а Анатолий поиска 
разрешение да вдига котвата. 
 - Потегляй, прятелю, тук приключихме! Дай пълна газ, че 
топлия климат започна да ни липсва, а и не знаеш с какво 
нетърпение очаквах да напуснем България! 
 - Командо надигна глава и го загледа. 
 - Защо, да не се е случило нещо лошо? 
 - Няма такова нещо, просто не ми е приятно да посещавам 
държава, в която честността е порок. То и по лицата на 
хората си личи, все едно са на посещение в морга. А как ми 
се искаше тримата да рестартираме отново Възраждането 
на България. 
 - Това което свършихме през последните години все се 
брои за нещо. 
 - Суетно е да мислим, че сме сторили нещо значимо. 
Нашето е буря в чаша с вода. 
 - Да, тъжна констатация. 



   Скоро двигателите заработиха, но собствениците искаха 
бързина, затова той вдигна и платната. Вятърът мигом ги 
изду и засили „Тина” навътре в безбрежното море, сега 
корабчето почти летеше.  
   Нашите хора си приготвиха по един сандвич, нахраниха 
кучето и като помолиха никой да не ги безпокои, се 
оттеглиха на спокойствие. Всички бяха любопитни какво е 
постигнал менторът им в опитите си да накара Новков да 
им се издължи. 
 - И така, деца мои,- започна разказът си Робинзон – 
сигурно ще ви е интересно как премина моята част от 
пътуването ни до България? Командо, ти беше в неведение 
относно моите планове, защото ги споделих само с Иво, 
вие в този момент бяхте някъде по курортите, за да се 
наслаждавате на снега. Както знаеш, трябваше някак да 
сплаша нашия длъжник, но яко, та да не му хрумне после 
пак да хитрува. С Иво отидохме по нашия край, защото в 
пещерата имах необходимите за целта материали, а тя ни 
осигуряваше и подслон. От бай Петко бях научил, че 
секретарят притежава вила в някакво родопско село, а след 
моя молба човекът си направи труда да разбере адреса й, 
така, че бях информиран долу-горе къде да я търся. От 
разказа му знаех, че отидат ли там, той и гостите му палели 
камината и си спретвали няколкодневна разпивка с 
певачки, танцьорки и други дами с подобни професии. 
Студеното време улесняваше задачата ми, поне бях 
сигурен, че камината се ползва по предназначение и стига 
да има сбирка, те ще я запалят. Още първата нощ в 
пещерата, докато Иво спеше, аз със свредел издълбах 
сърцевината на едно подходящо дърво, откраднахме го по 
пътя от един човечец и още съжалявам за това. В дупката 
натъпках сравнително слаб експлозив, заредих и детонатор 
с обикновен фитил, края на който оставих да се подава 
малко извън дървото, та ако се озове в огъня, да се 
самозапали.  
   Командо се размърда, той разбираше от подобни 
вещества. 
 - Какъв експлозив използва? 



 - Амонит, подобен е на тротила, но с по-малка нощ, защото 
го използват в рудниците. С него разбиват скалите и ако е 
нещо по-силно, може да срути галериите. 
 - Разбирам те, продължавай! 
 - Ами приготвих изненадата и на сутринта с наетата кола 
отпътувах, но в багажа сложих пистолета на Джамал и 
камуфлажното наметало, защото прецених, че на вилата 
неминуемо ще има монтирани камери за наблюдение, а аз 
трябваше незабелязано да се промъкна в двора. Пътувах 
почти цял ден, трябва да ви кажа, че в планината пътищата 
са ужасни, но привечер стигнах до село Мугла и се 
успокоих, картата показваше, че съм на прав път. 
   Всички внимателно го слушаха, започваше да става 
интересно. В помещението цареше пълна тишина, муха да 
бръмнеше щяха да я чуят, но студът ги бе принудил да се 
скрият, а и толкова навътре във водата тези гадинки 
липсваха. Цялата компания се бе привела напред, дори 
Петя, със зяпнала уста следеше разказа. 
 - Около полунощ пристигнах, вкарах автомобила в едни 
шубраци и заспах, в тъмнината нищо повече не можех да 
направя. Освен това ми се спеше, откак слязохме на брега 
едва сега намерих време да се отпусна. На сутринта, вече 
освежен се разсъних, пооправих се и без да излизам от 
гората обиколих селцето, но знаех, че няма да имам 
проблем, защото бай Петко ми бе казал точно какво да 
търся. След малко я открих, голяма бяла къща с малко 
безвкусна архитектура, но от секретаря какво друго можех 
да очаквам. Цялата сграда излъчваше чувство за 
лесноспечелени пари и просташка показност. Издигаше се 
отделена от другите на един наклонен скат, отпреде й 
течеше рекичка, а отзад започваше борова гора. Веднага 
забелязах и камерите, бяха безброй, а обективите им 
сочеха във всички посоки. Едни следяха пътя, други 
подстъпите откъм гората, но някои гледаха и към двора, а 
мен това не ме устройваше. Точно до входната врата на 
вилата бяха наредени дървата за огрев, личеше им, че са 
вземани подред, защото купчината до входа бе най-ниска. 
Дотук добре, но оставаше най-важното, някак да подпъхна 



моето дърво, онова с взрива, при другите и то на видно 
място, та редът му бързо да дойде.  
 - Очакваше, че когато запалят камината, някой ще вземе от 
купчината дърва, за да поддържат огъня с тях. 
 - Не беше купчина, а редове, но в общи линии това беше 
замисълът. Огледах всичко внимателно, отбелязах си 
подстъпите и слепите зони, после нахвърлях една бърза 
скица, та да имам представа за релефа, защото мислех да 
действам по тъмно. Върнах се при колата, затрупах я с 
клони и се притаих в нея да чакам нощта.  
 - Говорят, че в Родопите имало мечки – обади се Петя – 
някоя не се ли завъртя към теб? 
 - В нашата родина се страхувай от хората, Пете, не от 
животните! Нали виждаш Рита, тежи поне 70 килограма, 
месояден звяр е, но прави ли ти нещо? Ние сме опасните, а 
не животинките, затова те са на изчезване, а ние 
продължаваме да се множим. 
 - А какво стана после? 
 - Отново мръкна, но аз вече бях готов. В една малка 
раница натъпках цепеницата с амонита, че да не ми се 
пречка, прибавих сноп въже, а отгоре облякох наметалото и 
като си намазах лицето с кал, поех към целта. Оказа се, че 
дворът е осветен и нощем, което ме улесни, понеже по-
бързо се добрах дотам.  
 - Чак настръхвам като те слушам! 
 - Няма защо, в оня момент все още не рискувах нищо. На 
50 метра от вилата вече легнах и запълзях, на дневната 
светлина си бях харесал една ела, чиито клони опираха в 
оградата и оттам можех да проникна в двора. Тихо и 
безшумно се качих по клоните, приведох един по-дебел и 
като с прът за овчарски скок се спуснах в двора. Сега вече 
ставаше опасно, Пете, защото мерките за сигурност бяха 
впечатляващи. От камерите не се страхувах особено, ако 
пълзиш със скоростта на охлюв и си добре замаскиран, 
никой няма да те усети, а аз време имах, до разсъмване 
оставаха достатъчно часове. По-опасни са сензорите за 
натиск, те са невидими и издават сигнал, но далеч от тебе, 
обикновено в някой офис с охранители.  



 - А онези, които отчитат топлината на човешкото тяло? 
 - Те обикновено се монтират вътре в помещенията, а аз 
там нямах работа. Но и те се преодоляват лесно, нужно е 
само да се завиеш с едно термоодеяло, нали ги знаеш, от 
ония с алуминиевото фолио! 
 - Сещам се, с такива посрещаха бежанците по гръцките 
острови. 
 - Точно от тях. 
 - Какво стана по-нататък? 
 -И така, примъквам се, утихвам, после опипвам мястото 
пред мен, нови 30-40 сантиметра, и така безкрай, докато 
накрая стигнах до складираните дърва. Но камерите 
гледаха и натам, та се наложи да изгубя още поне час, 
докато успея да сваля раницата, да измъкна дървото и да 
го оставя най-отгоре. Обратният път беше по-лесен, вече 
поне не опипвах земята за сензори. Клонът на елата бе 
заел естественото си положение, та използвах въжето да го 
придърпам, но в общи линии се бях справил. Отново много 
бавно се отдалечих, като заличавах следите зад мен, но от 
това нямаше нужда, кой щеше да ти гледа утъпканата 
трева? 
 - Повече проблеми имаше ли? 
 - Не, стигнах до колата, влязох вътре и се приведох в ред, 
защото все още приличах на нинджа. Вече съмваше и 
реших да остана до вечерта, по тъмно дойдох и така исках 
да си тръгна. Опънах седалката, легнах и заспах, но с едно 
отворено око, та някой случайно да не види камарата от 
клони и да се зачуди какво прави този автомобил там. Като 
мръкна разчистих маскировката, запалих двигателя и 
бавно-бавно подкарах по пътчето, а като излязох от селото 
дадох газ. 
 - Значи всичко е минало както трябва? 
 - Надявам се, сега остава само дървото да се озове в 
огъня. 
 - Какъв ден сме днес, май е четвъртък? 
 - Очакваш, че в края на седмицата Новков ще посети 
вилата си, така ли? 



 - Ако не тази седмица, другата. Бай Петко каза, че ходели 
често. 
 - Ами тогава ни остава само да чакаме! И без това няколко 
дни ще плаваме, а там каквото има да става, ще стане.  
   Петя възхитено ги загледа. 
 - Като ви слушам приключенията си мисля, че ако някой ги 
опише могат и филм да направят за вас. 
 - Така си е, всички истории са интересни и изпълнени с 
напрежение, това е точно каквото иска зрителят. Можем да 
го озаглавим „Балкански сюжети”. 
 - Бива, но измисли нещо по-интересно! Аз предлагам 
„Единаците”, сами сме срещу всички. 
 - И „От другата страна” става, нали сме вечната опозиция! 
 - Чак пък вечната не сме, само на лошотията и 
безнаказаността. Пете, ти няма ли да предложиш нещо? 
   Тя помълча, помълча и очите й светнаха. 
 - Сетих се, ще го наречем „Мъжете на честта”, това име 
най-приляга. Аз съм само страничен наблюдател, при това 
ме държите в неведение, но за мен вие сте такива, мъже на 
честта. 
 - Съгласен съм с теб, за нас честта наистина е преди 
всичко. От името на тримата приемам твоето предложение, 
сега остава само да търсим продуценти и режисьори. 
 - Точно така Пете, започвай да пишеш сценария, 
упълномощавам съпруга ти да сподели повече 
подробности от нашето минало!  
 - Усещам, че се шегувате, но според мен от вашите 
истории може да се получи истински бестселър, дори 
литературните критици като нищо ще го харесат. 
 - Ако критиците го наресат, значи никой няма да го гледа. 
Напротив, те трябва да напишат отрицателни рецензии, по 
това се познава кога една книга или филм са наистина 
хубави. Например най-касовите филми винаги преди това 
са били оплювани от критиката. 
 - Кой тогава трябва да го хареса? 
 - Читателите, естествено, те са единственият арбитър на 
това колко добре е описана една история. 
 - Според теб защо се получава този парадокс? 



 - Повечето хора с такава професия са нереализирани 
пишман-писатели, неуспели да създадат нищо значимо. 
По-късно стават литературни критици и с рецензиите си 
отмъщават на кадърните. Те са едно звено във веригата, 
което е напълно излишно, но понеже редакторите имат 
раздуто мнение за ползата от тях ги търпят и им плащат. 
Например когато въпросните „познавачи” прочели 
ръкописите на авторката на поредицата за Хари Потър 
направо са се изсмели, но след като британското 
издателство „Блумсбъри” все пак се осмелява да издаде 
първата й книга, целият свят полудява по историята. Сега 
романите й са преведени на 75 езика, а наскоро четох 
някъде, че приходите на авторката надхвърлили десет 
милиарда паунда. 
 - Как е името на тази талантлива жена? 
 - Джоан Роулинг и почти ми е набор, скоро прехвърли 
петдесетте. Далновидността на издателството също го 
изстреля на върха по приходи, а това, че критиците 
останаха с пръст в устата си е за тяхна сметка. 
 - Те са се проявили в ролята на Волдемор, един от 
отрицателните й герои. 
 - Има нещо такова. 
   Робинзон се изправи. 
 - Нашите истории са тъжни, но трябва да ги разкажем, 
освен това народът има нужда от герои. Пете, ако имаш 
желание, залавяй се! Читателите ще прочетат неща, които 
не може да са верни, а всъщност са се случили. Събития, 
граничещи с невъзможното. 
 - При това постигнати от трима обикновени ентусиасти. Ни 
повече, ни по-малко, точно трима. Тримата успяхме да 
помогнем на справедливостта поне малко да 
възтържествува.  
 - Да ви кажа, на мен тази работа започна да ми се струва 
като борба с вятърните мелници, от нея няма как да 
излезем победители. Обаче поне се позабавлявахме. Не 
знам за вас, но сега ако искате лягайте и почивайте, аз 
мисля да разходя Рита по палубата! Трудната част я 
свършихме, остава само да чакаме. 



   Той стана и излезе навън, вече бяха изминали няколко 
десетки мили в южна посока, но студът още не се даваше. 
Той свирна на кучето, изчака го да дойде и двамата 
седнаха на завет до спасителната лодка. Нощта бавно 
настъпи, звездите се спуснаха почти до водата. Човекът и 
животното се притиснаха един в друг, монотонното 
люлеене ги унесе и скоро целият кораб потъна в тишина. 
 
                                      == == == == == 
 
   На петия ден пред тях се показа остров Пеликан и те 
решиха първо да се отбият на него, а Иво искаше да посети 
и филиала на тяхната банка. SMS-ът от Ели ги настигна по 
пътя, тя бе написала номера на банковата си сметка и под 
нея с едри букви бе добавила „ИДВАМЕ, ще те уведомя 
точно кога да ни чакаш”! Този път оставиха яхтата в 
дълбокото, а до брега използваха лодката, Джабрил я беше 
подсушил и почистил основно от престоя й на българския 
бряг. До късния следобед се разхождаха по чистите улици, 
накупиха си по няколко модела бански костюми и различни 
сувенири, а навръщане към кея Иво се отби в банката и 
преведе 10 000 долара на Ели. 
 - Какво пак си решил – подкачи го Робинзон – май още не 
ти е излязла от главата? 
 - Предложих им работа, поканих ги да танцуват при нас. 
 - Хитър си ти, още тогава си я хареса и сега пак ще е 
покрай теб. Но и тя си падна по теб, спомням си я как на 
Златни пясъци цялата нощ в бара уж танцуваше за всички, 
а се увиваше около теб като отровен бръшлян.  
 - Голямо сравнение направи.  
 - Има такова растение, захване ли се за някое дърво с 
годините го обвива цялото и то рано или късно загива. 
 - Не бъди толкова черноглед! От тази сделка всички ще 
сме доволни, ще им предложа добро заплащане, а и 
бакшишите няма да са малки. Кой нормален мъж не обича 
да му танцуват? 
 - Щом така си решил, подкрепям те! Хайде да се 
прибираме, че по защитената линия искам да звънна на 



бай Петко, ако секретаря вече се е взривил, той може да е 
чул нещо! Командо, вие готови ли сте? 
 - Май да. 
 - Прехвърли малко багаж и на нас, Петя пак те е 
натоварила! 
 - Благодаря ви, вече едва ходех! 
   Лодката ги чакаше привързана на пристана, в тази 
държава нямаше нужда да молят някой да я пази. Качиха 
се, стартираха двигателя и след пет минути бяха на яхтата. 
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   Няколко часа по-късно тяхното местенце се показа в 
далечината, отначало само точица, която бързо се 
уголемяваше. Едва намериха място на пристана, толкова 
нови гости бяха пристигнали. Капитанът умело акостира и 
те слязоха, а той остана, за да преведе поверения му кораб 
в ред. Семейство Станкови ги чакаха на брега и от 
усмихнатите им лица приятелите веднага разбраха, че 
всичко тук е наред, така се и оказа. Рита, полудяла от 
радост, че вече е на твърда земя тичаше наоколо и лаеше 
по костенурките, но не ги закачаше, те не й бяха в 
категорията. 
 - Трябва да й спретнем една колибка някъде – предложи 
Петя – и животните се нуждаят от подслон. 
 - Ще й скова една близо до мен, тъкмо ще охранява 
подземието. 
 - Тя е тежка, още тази нощ сензорите за натиск ще писнат. 
 - За няколко денонощия ще ги изключим, а аз ще се опитам 
да й обясня докъде е позволено да ходи. 
 - Кучето си е твое, ти решаваш! 
 - Трябва да поръчам на готвачите вече да не изхвърлят 
отпадъците, а да ги събират за нея. Сега ви оставям, че 
искам да звънна на бай Петко. 
 - Иди, Джабрил ще ти донесе багажа! 
 - Хайде да вечеряме заедно, тъкмо ще ви информирам 
какво съм научил! 



 - Става. Тогава в 21 часа ви чакам на верандата при 
Командо, ще наредя да ни сервират там. 
   Всеки тръгна към жилището си да се изкъпе, преоблече и 
почине, до вечерята оставаха повече от два часа. Рита се 
заигра с някакви деца и те я оставиха на спокойствие, и без 
това на острова тя нямаше как да се изгуби. Иво се прибра 
в природната си къща и първата му работа бе да извади 
снимката на дъщеричката си, направена в едни определено 
по-добри времена и да я сложи на видно място в 
параклиса, намести я точно до кандилото. Дълго гледа 
нежното й лице, като несъзнателно си припомняше колко 
хора бе наказал, заради смъртта й. Не жалеше за никого от 
тях, те напълно бяха заслужили съдбата си, но му се 
искаше последните години да са били само сън и сега тя да 
е жива и здрава. Тя бе единствената невинна в тази каша. 
   Накрая помилва хартията със загрубелите си пръсти, 
запали една свещичка и отиде да се преоблече за 
вечерята. 
   В девет часа групата се събра в къщата на Командо на 
хълма и поръчаха на Женоария цял поднос храна от 
богатото меню, съставено от готвачите. Робинзон цял 
сияеше, но нищо не казваше, чакаше да седнат на масата и 
спокойно да разкаже какво е научил от бай Петко. 
Разположиха се на просторната веранда, камериерката 
сервира зелена салата в една огромна купа и сложи на 
масата запотена бутилка българска ракия. 
 - Ето, все едно сме си в България! 
 - Нима все още искаш да живееш там? Не видя ли 
физиономиите на хората, та те съвсем са се предали? 
 - Пет-шест дни ми бяха достатъчни, за да се убедя в 
думите ти. Не изпитвам носталгия, друго исках да кажа. 
 - А няма ли да споделиш какво научи от нашия тамошен 
съучастник? 
 - Едва се сдържам. Ами обадих се аз и след обичайните 
поздрави наборът ми вика: „Ей, знаеш ли, че се опитали да 
взривят секретаря, някой хвърлил бомба във вилата му?” 
 - А ти? 



 - Аз му казвам, че не му е точна информацията, че това е 
било само за сплашване. Той чак онемя от изненада, едва 
сега се усети, че това е наше дело. „Но как ще посягате на 
такъв висш чиновник, та него го пазят по-добре и от Барак 
Обама?” – Пазят го, но го докопахме.  
   Тогава му напомних как този човек се е отнесъл с нас в 
Сърбия, че едва не са ни убили заради него. 
 - А попита ли го дали секретарят се е отървал леко? 
 - Нищо му нямало, отнесла го е една стриптизьорка, която 
тъкмо сваляла дрешките си пред компанията. За нейна зла 
участ точно в този момент се оказала около камината и 
взривът я е отхвърлил право върху масата с напитките, та 
се понарязала на стъклата. Жива е, разбира се, но е в шок 
от случилото се. 
 - Горката, сега има да я мисля. 
 - Ами изпрати й в болницата бонбони и цветя! 
 - Защо, че се чука с дъртаци за пари ли? Не й съчувствай 
толкова, нека те да я обгрижват! По-нататък какво е 
станало? 
 - Ами всички се изнесли обратно в столицата, а Новков 
помолил премиера да уволни шефа на НСО. 
 - Значи той и досега не знае какво и защо се е случило? 
 - А, може и да се досеща! Сега искам и на него да се 
обадя, но чаках да се съберем всички. 
 - Там сигурно е посред нощ. 
 - Хич не ми пука, че ще го събудя. 
 - А на бай Петко каза ли какъв подарък сме му оставили? 
 - Да, обясних му с подробности къде да го търси и той 
благодари на всички ни! 
 - Защо ли не вземем и него да поканим тук? 
 - В никакъв случай, недейте да имате доверие на всеки! 
Времената се менят, приоритетите на хората също и ако 
искаме да си запазим спокойствието е най-добре той да не 
знае къде сме се устроили. От мен да знаете, за хора като 
нас е най-добре да са в неизвестност!  
 - Прав си, ще продължаваме да го компенсираме само 
финансово. 
 - Да, падне ли ни сгоден случай, ще изпращаме пари. 



 - Хайде, звънни на секретаря да видим взел ли си е поука, 
но включи външния микрофон, та да чуваме всички! 
 - Момент, сега ще набера номера! 
   Пръстите му запрепускаха по клавиатурата, а групата се 
смълча в очакване. Прозвучаха няколко сигнала и най-
после отсреща вдигнаха. 
 - Защо пак ми звъните, нали ви казах, че вашата работа 
няма да стане? 
 - Първо, добро утро, господин главен секретар, нали все 
пак сме културни хора! 
 - За вас може да е утро, но за мен още е нощ. 
 - Звъним ви толкова късно, защото се притеснихме за вас, 
научихме, че сте претърпял опит за атентат. 
 - Вие пък откъде разбрахте, наложил съм пълно 
информационно затъмнения? 
 - Не се ли досещате, господин главен секретар, нима не 
прехвърлихте през ума си различните сценарии? 
   Оня помълча няколко секунди, обмисляйки въпроса и 
извика: 
 - Вие ли бяхте, мамицата ви, вие ли заложихте бомбата? 
 - По-спокойно, Новков, че ще вземеш да си навлечеш 
някой инфаркт. И не споменавай майките ни, моля те, такъв 
като теб те дори не биха го погледнали! Да, правилно се 
досети кой те е погнал, затова вземи и преосмисли 
решението си! Успяхме ли да разсеем съмненията ти? Дай 
си сметка струва ли си за едни пари, при това чужди, да 
умреш! Дилемата е проста - сребро или олово. Умните 
избират среброто! 
 - Гадове, сега като знам кой е виновен, ще ви открия и 
вдън земя. 
 - Летиш много близо до Слънцето, Икар! Та ти дори името 
ми не знаеш, къде ще ме търсиш? Я се замисли, познаваш 
ли ме изобщо! Знаеш ли защо змията е толкова опасна? 
Защото в повечето случаи ще я видиш едва когато те 
ухапе. А ти си предсказуем, при определени обстоятелства 
този навик е потенциално фатален. Да, вдън земя можеш 
да ни откриеш, защото си се запътил точно натам. Искам да 
ти кажа, че другия път ще навра бомбата в задника ти и там 



ще я взривя. Имаш само един правилен ход да спасиш 
жалкия си животец и той е като ни платиш. Сега беше само 
сплашване, нали не мислиш, че случайно сме пропуснали! 
   Секретарят разбра, че няма мърдане, тези като нищо 
следващия път щяха да го убият. И как са се промъкнали 
във вилата, записите от камерите ежедневно се 
преглеждаха под лупа? Когато се бе събудил след взрива 
видя бели стени и долови уханието на женски парфюм, 
тогава в първия момент помисли, че е мъртъв и се е 
възнесъл в рая. 
 - И да искам, няма откъде да намеря пет милиона. 
 - Грешиш, те са награден фонд и вече са дарени, така, че 
тези пари съществуват. Изпращай ги и те оставяме на 
мира, защото си толкова загазил, че не знам откъде да 
започна! 
 - Ще ми трябва ли адвокат или финансов съветник за 
транзакцията? 
 - Ако скоро няма такава по-вероятно е да ти е нужен 
свещеник. 
 - Окей, ще видя какво мога да направя, отпуснете ми 
няколко дни! 
 - Имаш цяла седмица! Номерът на сметката вече сме ти го 
дали, така, че знаеш къде да ги преведеш. Това не е съвет, 
а рецепта за дълголетие, защото повече прошки няма да 
има! Отлично знаеш, че сме лешояди, нас точно убийствата 
ни хранят. За теб лошото мина, но сега предстои ужасното! 
   Новков започна мъчително да преглъща, въпреки 
огромното разстояние, всички около масата го чуваха. 
 - Съгласен съм, ще ги получите, но искам думата ви, че 
повече няма да ме закачате! 
 - Имаш я, въпреки, че в повечето случаи убиваме 
отрепките. Ще те пощадим, но пътя, по който си поел няма 
да те отведе на добро място! Дори и жив, ще ти се ще да си 
умрял! Приеми поздравите и на моите приятели, въпреки, 
че са малко недоволни, защото ги сърбяха ръцете да се 
заемат с теб! Сбогом и си живей живота! Радвам се, че 
постигнахме споразумение, то е изгодно за всички ни! 
   Робинзон затвори телефона и победоносно ги изгледа. 



 - Е, казах ли ви, че ще поддаде? Сега разбрахте ли защо 
домъкнах тази ракия чак от България? 
 - Още не. 
 - За да се чукнем, момчета и момичета! Ха наздраве! Дори 
не си и помисляйте, че не съм бил убеден в успеха на тази 
операция! И от мен да знаете, ако политик не ви се 
издължи навреме, парите имат склонност да потъват 
някъде. Това са хора лъжци, те от това се препитават и ако 
не ги държиш изкъсо, като нищо ще те измамят. 
 - Накрая на разговора нещо му се разтрепери гласчето. 
 - Някак не мога да изпитам съчувствие към него. 
 - А ще му простим ли? 
 - Вижте сега, монетата освен двете си лица има и тънък 
ръб, който наричаме компромис! Понякога се налага да 
загърбим принципите си. Съзнавам, че като го оставяме 
жив допускаме прецедент, но май така ще е най-добре. 
Просто не си струва рискът отново да пътуваме дотам. 
Тогава вероятните щети може да надхвърлят ползите. А и 
той си получи заслуженото, скоро информацията за оргиите 
във вилата му ще изтече в медиите и с политическото му 
бъдеще е свършено. Вече ще бъде с пет милиона по-
беден, пенсиониран и стресиран. В нашата родина 
остаряването не е за слабите, след някоя и друга година 
той или ще е в някой старчески дом или покойник. 
 - Та ти описваш една трагична картина! 
 - Защото познавам същността на хората. Но нека повече 
да не говорим за този човек, той не заслужава място в 
мислите ни, а и виждам, че на Петя чашата е празна! Нека 
да пием за страните и островите по света, където животът 
има смисъл! Хайде, наздраве!  
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   Секретарят удържа на думата си, след няколко 
денонощия по новооткритата сметка постъпи еквивалента 
на пет милиона лева, или около три милиона долара. В 
края на месеца един прясно боядисан и реновиран 
хидроплан с два турбовитлови двигателя се приводни в 



тихата лагуна и зае мястото си на стоянката до „Тина”, в 
очакване някой да го подкара. От тримата приятели само 
Робинзон умееше да пилотира, затова Иво и Командо се 
записаха на ускорен двумесечен курс, който се провеждаше 
във столицата Виктория. Петя реши, че не й е нужен 
документ за пилот, тя желаеше само да се вози. Сега бе 
намерила ново амплоа, от сутрин до вечер седеше на 
просторната си веранда и описваше приключенията на 
тримата си невероятни приятели, всяка нощ Командо й 
разказваше по един епизод от предишния им живот. 
Съпругата му естествено приемаше, че повечето са 
измислица и така бе най-добре за всички. Оказа се, че тя 
притежава дарба за тази работа, когато им прочиташе 
някоя вече завършена глава всички се удивляваха колко 
майсторски пресъздава техните истории.  
   За по-нататък бяха решили и Джабрил да изкара 
пилотския курс, но време имаше, вече за никъде не 
бързаха. По някое време Елица и нейната танцова трупа 
най-после пристигнаха и яхтата с Иво на борда отплава за 
Виктория, за да ги посрещне. Беше по-изгодно да го 
направят с хидроплана, но още никой от тях нямаше 
валиден документ за правоспособност, така, че този 
вариант отпадаше. 
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  Ели и момичетата започнаха работа на острова, всяка 
вечер танцуваха пред многобройните гости и едва отбиваха 
атаките на ухажорите. Това райско кътче още от първия 
ден ги бе запленило и всичките бяха благодарни на Иво за 
поканата и за вниманието му към тях. Минаха почти два 
месеца, докато разберат кои са истинските собственици на 
мястото, но това като че ли не изненада Ели особено, тя 
още на Златни пясъци се бе убедила, че новият й приятел е 
много по-различен и загадъчен от всичките й останали 
познати. Личеше й, че е влюбена, гледаше го така, както 
млада жрица се взира в лика на своя бог, но си траеше. И 
тя и Иво спазваха уговорката и си останаха само приятели, 



но верни, а скоро Джабрил взе целия балет под крилото си 
и внимаваше и косъм да не падне от главите на 
момичетата. Ако някое от тях все пак излезеше на среща с 
кавалер, той се притесняваше повече от родител и дълго 
обясняваше на любимките си колко опасни са момчетата в 
съвременния свят. Робинзон също не седеше мирен, преди 
няколко дни дръпна Иво настрана и го попита не е ли време 
вече да се обадят на финландките, с които се бяха 
запознали на кораба и да ги поканят на гости.  
 - За Берит и Ингрид ли говориш, приятелю? Още през тази 
седмица ще им звъннем, но се боя, че това няма да се 
приеме много добре от Ели. 
 - Тя още ли въздиша по теб, малко ли милионери се 
разхождат наоколо? Оня ден един американец я води да й 
показва яхтата си, мислех си, че се е кротнала. 
 - Дано да си прав, че от отхвърлената жена по-лошо няма. 
Още в България й обясних ситуацията, дай Боже да се е 
вслушала в думите ми. 
 - Ти всъщност не искаш ли да заживееш с някоя, все сам 
ли ще я караш? 
 - Точно с Ели връзката е невъзможна, с нея свирим на 
различни струни. На каквото и да се надява тя, истината е, 
че аз след няколко години ще съм грохнал старец, 
възрастовата ни разлика е огромна. За мен ония смешните 
движения в леглото вече не са приоритет, а тя е в стихията 
си. След година-две ще започне да се оглежда за нещо 
чуждо и да припърхва с миглички на мераклиите, а аз този 
филм вече съм го гледал и повярвай ми – не ми хареса! А и 
професията й не ми се нрави особено, с това перфектно 
тяло и визия като се заизвива нощем на подиума на всички 
посетители от мъжки пол им потичат лигите. Това, че е 
дребничка не я прави по-малко привлекателна.  
 - Ето ти още една сентенция – „Жените са като паяците, 
внимавай с малките!” Но ми обещаваш, че скоро ще 
поканим скандинавките? 
 - Естествено, още тази седмица ще им звъннем! 
   Въобще всичко се бе подредило чудесно, докато една 
вечер Женоария, камериерката от остров Пеликан не влетя 



разплакана в ситуационната зала, дори охранителят от 
входа не бе могъл да я спре. Иво го отпрати и като настани 
жената на дивана и й сипа малко коняк, я попита какво я е 
разстроило толкова. Заради добрия й английски я 
разбираше и попиваше всяка нейна дума, но разказът й се 
оказа кратък. 
 - Господине, моля ви за кратък отпуск – хлипаше тя – току-
що научих, че дъщеря ми е в болницата. Някакъв изверг я е 
причакал нощес и я е изнасилил, а после я пребил от бой! 
   Той седна до нея и я прегърна. 
 - Разбира се, че ще те пуснем, за това не се притеснявай! 
Няма да ти спираме и заплатата, дори мислим като се 
върнеш да я увеличим. 
   Тя кимаше, но едва ли го чуваше, а сълзите 
продължаваха да се стичат по месестото й лице. 
 - Сега ще помоля Робинзон да те откара до Пеликан, а 
когато почувстваш, че всичко е наред, отново те очакваме 
при нас. 
 - Благодаря ви, господине, за всичко ви благодаря – тя 
грабна ръката му и започна да я целува, а той внимателно 
я изтегли. 
 - Хайде, иди и се приготви, а когато си готова, моят 
съдружник ще те чака на кея! 
   Тя се запъти към бунгалото си, а Иво тръгна да търси 
Робинзон.  
   Намери го да се върти около хидроплана и набързо му 
обясни ситуацията. 
 - Откарай жената до там и я остави на пристанището, 
оттам тя ще хване такси. Изненадан съм, откак сме дошли 
май това е първото сериозно престъпление, за което 
чуваме. 
 - А, бандити има навсякъде, тук просто ги е страх от 
закона. Ето, че Женоария пристига, отивам да загрея 
двигателите. 
   След малко перките се завъртяха и набраха обороти, а 
Иво помогна на жената да се качи в пътническия салон. 
Настани я, закопча й колана и още веднъж я успокои, че 
всичко ще се оправи. Всъщност бе уверен, че нищо няма да 



се оправи, такива травми оставаха за цял живот, но какво 
можеше да каже на разстроената майка. Камериерката 
нямаше съпруг, мъжът й отдавна бе забегнал нанякъде и тя 
сама се грижеше за двете си дъщери, а сега да я споходи и 
такова нещастие. Той познаваше голямата й дъщеря, 
приветливо и усмихнато момиче, дори мислеха да й 
предложат работа при тях, а то какво стана? 
   Самолетът рязко вдигна оборотите и той едва успя да 
слезе. Затвори и заключи вратата, после се отдръпна 
настрани, защото въздушната струя като нищо можеше да 
го запрати във водата. Машината набра скорост, вирна 
носа си и отлетя. 
   Стана обед, после следобед, а пилотът им никакъв го 
нямаше и те започнаха да се притесняват. Привечер вече 
мислеха да му звънят по телефона, когато Петя посочи 
една точица в небето. 
 - Ето го, идва си! 
   Машината заходи над острова, разлюля криле за поздрав 
и снижи към водата, след малко понтоните плавно поеха 
удара и двигателят утихна. Всички се запътиха към 
пристана, за да посрещнат Робинзон и да разберат дали е 
научил някакви подробности. Той слезе от кабината, 
привърза въжетата към халките на кея и бързо тръгна към 
тях. 
 - Ей, страшна птичка сме си купили. Имам чувството, че 
ако искам и лупинг мога да направя с нея. 
 - Само не репетирай с пътниците, след такова 
преживяване едва ли някой от тях отново ще се потърси 
услугите ни! Разбра ли нещо повече за дъщерята на 
Женоария? 
 - Аз я придружих чак до болницата, затова се забавих. 
Оказа се, че го е направил един техен съсед, хулиган от 
класа. Отдавна преследвал момичето и снощи решил да я 
причака, нали сега майка й я няма. Дръпнал я в една тиха 
уличка и разкъсал дрехите й, но тя ожесточено се 
съпротивлявала и той, за да я сплаши, я пребил. Момичето 
припаднало, явно оня не се е шегувал, обаче не спрял до 



там. Накрая я изнасилил и я зарязал на, без дори да повика 
помощ. 
 - Значи знаят кой го е сторил? 
 - Тя го е посочила, но от него ни вест, ни кост, покрил се е 
сякаш вдън земя. Полицаите ходили да го търсят и 
естествено не го открили на адреса. Според мен са си 
затворили очите.  
 - Ти май не обичаш ченгетата. 
 - Всеки, който цени свободата си и има поне малко мозък 
ги мрази. Това обаче не важи за едрите престъпници. 
Макар всички да твърдят, че са врагове на службите, на 
най-високо ниво работят заедно.  
 - То е ясно, затова и рядко влизат в затвора. Тия, които 
Новков е накачил по стените в страята на срама за отстрел 
са там, защото отказват да му играят по свирката.  
 - Този изнасилвач рано или късно ще се предаде, но 
предполагам, че няма и да го осъдят, семейството му е 
богато и поради това има влияние където трябва. Минах 
покрай къщата им и се убедих, че едва ли са бедни, тя е на 
брега на океана, разполагат и с частен пристан. 
 - Жалко, мислех, че на Сейшейлите такива работи отдавна 
не се случват. 
 - Заиграят ли парите има съдии, които ще обявят и Хитлер 
за невинен.  
 - Ами тогава да се надяваме, че момичето ще се оправи и 
майка му ще се върне на работа при нас! 
 - Чакайте, чакайте, нали не мислите да оставим тоя да се 
измъкне безнаказано, та ние за много по-малки провинения 
избихме поне двайсет човека! Всъщност какво се е 
променило от оня живот? Нищо, освен, че, ние остаряваме, 
а престъпниците стават по-млади. Те си имат своите 
мотиви, ние – нашите. Но престъплението си е 
престъпление, а справедливостта си е справедливост. Тук 
на острова вече не живеем в сенките, но какво ни пречи да 
отмъстим за това момиче? 
    Тримата другари се спогледаха и усмивките заиграха по 
лицата им. 



 - Ех, приятелю, досещахме се, че точно това ще 
предложиш. Ти си все същият безнадежден идеалист, 
какъвто беше и в България. Тук поомекнахме и вече не сме 
в оная форма от миналото, но нали винаги си ни учил, че 
доброто планиране е най-важното. Както е тръгнало 
романът на Петя ще стане по-дебел и от Библията.  
   Робинзон се усмихна като акула, каквато всъщност и 
беше. 
 - Че какво от това? Да не искате и ние да се забавляваме 
като френските пенсионери, знаете ги, все хвърлят в 
парковете едни големи железни топки. 
 - Сещам се, играта се казва „петанк”. 
 - Май така беше! Има хора, които колкото и да искат да се 
измъкнат от опасностите, не могат и ние сме едни от тях. 
Останахме си динозаври и това е! А има и друго – за 
убийци като нас няма старчески домове. Някои пътища 
трябва да извървим докрай! Освен, че старите травми все 
по-често се обаждат, ние не сме се променили, все сме си 
същите старчета-разбойници. На младини трудно се 
събуждахме, сега пък ни затруднява заспиването, но ако 
оставим това на страна и тримата сме във форма. От мен 
да знаете, душата бръчки няма! А и нали един ден всички 
ще умрем. 
 - Е, стари сме, но все още имаме зъби! Всъщност знаеш 
ли, че на теб годините въобще не ти се отразяват? 
Старееш с финес, като древните монети. Затова и не мога 
да си те представя да безделничиш в следващите 40-50 
години. 
 - Само придобивам патина, така ли? 
 - Нещо такова, като консервиран си.  
 - Това е защото живея на принципа „carpe diem”, за който 
още преди да сте ме попитали ще ви кажа, че означава 
„цени мига”. Животът ме научи да не си правя дългосрочни 
планове. А и консервиран ми звучи по-добре от 
балсамиран.  
 - Цени мига! Това е наистина добро верую.  
 - Но за вас имам и друга информация и ако подозренията 
ми се потвърдят значи здраво сме загазили. Може да е 



чиста случайност, може и да си внушавам, но има голяма 
вероятност Новков да е изпратил някоя от другите групи за 
нас. 
 - Не думай! Та той няма представа къде сме. 
 - Може и да е надушил по някакъв начин. Предполагам, че 
ако съм прав ни е влязъл в дирите когато извърши превода 
на ония долари от наградата. Един добър хакер много 
лесно може да разбере къде са отишли парите и откъде са 
изтеглени.  
 - Но какво те кара да мислиш, че сме в опасност? 
 - На пристанището се натъкнах на двама типа от тия, за 
които веднага ти светва лампичката, че са главорези. 
Стойка, поглед, движения – няма как да ги объркам.  
 - Дори да са от някакво подразделение защо реши, че са 
дошли за нас? 
 - Говореха на български, затова. Чакаха такси и когато 
минах край тях ги чух. Каква е вероятността в тази част на 
света да чуеш родна реч? Хайде, ако бяха пенсионери или 
някакво семейство иди-дойди, но сега съвпаденията стават 
много. 
 - Тогава в близките седмици трябва да сме много 
внимателни, ако са хора на Новков действително са 
опасни. Навярно и те са се обучавали във Фермата. 
 - Сто процента са минали през ръцете на оня японец, 
Токугава. Освен това ще са добри стрелци, отлични плувци 
и майстори в скоковете с парашут. Абе ще бъдат обучени 
точно като нас. 
 - Определено ще са кофти типове.   
 - И ако са ги заблудили, че сме някакви мошеници, 
избягали от закона, момчетат са се вързали. По дяволите, 
дано всичко да е една голяма случайност! 
 - Дано, че тук тъкмо всичко се нареди! Май трябваше 
овреме да очистим копелето и сега да не си губим времето 
с постоянно озръщане. 
 - Все пак стават и съвпадения, може да са били и някакви 
спортистчета на състезание. Но ви съветвам да не 
напускаме острова, нека се кротнем тук поне за месец! 
 - В такъв случай на Женоария ще помогнем ли? 



 - Естествено, нали вече го решихме. 
 - Хайде, казвай какво си намислил! 
   Той се изправи, замисли се и започна: 
 - Грубата сила не винаги е последното решение! Границата 
между смелостта и безразсъдството е много тънка, почти 
невидима, затова ще подходим както винаги съм ви учил – 
с финес. 
 - От нас какво ще искаш да правим? 
 - Каквото кажа, когато го кажа!  
 - Да, маниерът ти винаги е бил като на великодушен 
диктатор.  
 - По-добре да съм диктатор, но да сме живи. Когато 
очакваме най-лошото няма да сме толкова изненадани ако 
се случи нещо неприятно. Командо, заредени ли са 
кислородните бутилки на водолазните костюми? 
 - Догоре! 
 - Тогава ето как ще го направим...! Знаете, че най-тъмно е 
преди зазоряване... 
   Той им зашепна подробностите, след това откъсна един 
лист хартия и нахвърля скица на бреговата ивица зад 
къщата на новата им мишена, която бе запаметил преди 
няколко часа.  
 - С хиксчето съм отбелязал пристана, той е в края на 
имота. Ще проникнем оттам! 
   И тримата се наведоха над импровизираната карта 
търсейки слаби места в това поредно за тях 
предизвикателство. След час бяха решили как ще 
подходят. Планът си го биваше, не виждаха какво може да 
се обърка. 
   Но за жалост този път Съдбата не бе на тяхна страна. 
Предстоеше нещо тотално да се обърка, за някои от тях - 
непоправимо! 
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