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Корицaта е колаж от картина на Луис Ройо 
и неизвестен “интернет” дизайнер

Препоръчителен родителски контрол.
Играта не се препоръчва за деца под 12 год.

Необходими пояснения

Тази история е базирана на по-голямо експериментално произведение 
построено на модулен принцип. Откъсът е част от приключенията на Мари 
(ударението е на и-то) „Зеления Дракон” включени в модула „Игра на сенки”. 
Сюжетната линия „Корсари” (представена тук в съкратен вариант) служи като 
„система за пренасочване” на героите по основните разклонения.

Особености на играта 
Участват четирима основни герои, с които може да се играе. Схемата е 	

построена така, че действията на всеки един от тях оказва влияние върху 
останалите трима, но не като в обичайните ролеви групи. Тук всеки герой 
си има собствен набор от приключения. Понякога съдбата ги среща и 
читателят решава дали да си помагат или да си противодействат. 

Някои модули (приключения) могат да бъдат изиграни от гледната 	
точка на различни основни герои. При преиграване се получава 
интересната ситуация читателят да „види” предишните си действия през 
погледа на друг персонаж.

На определени ключови места е възможно временно да се изостави 	
първоначалния герой и играта да продължи с друг. 

Понякога действията на помощните персонажи могат да се 	
управляват от читателя. Причината да има такива избори е добавянето на  
вариативност при преиграване. Тази опция никога не поставя читателя 
в положението да играе „сам срещу себе си”. Ако играчът намира тази 
възможност за неудобна трябва винаги да прави първия даден преход. 
Това е основният вариант.

И най-накрая… едни и същи (донякъде) ситуации се развиват в две 	
различни реалности - средновековен фентъзи свят и неговия високо 
технологичен „космически” еквивалент. Според замисъла това са 
самостоятелни игри, но тук там има „пресечни точки”.

В представения разказ, поради малкия обем, тия опции са само 
загатнати или въобще елиминирани. Има един главен герой. Управлението 
на „помощния персонаж” е само демонстративно. Действието е само в 
„техновселената”.

Всички преходи са изписани с курсив, заградени в скоби и са във формата: 
(премини на епизод #). Понякога е добавена фразата (запиши код ДУМА и 
премини на епизод #). Това са познатите „кодови думи” .



Специални термини 

Играта. Няма точни сведения кога или как е поставено началото на 
Играта. Някой я смятат за Дар от Боговете, други са по-склонни да виждат в 
нея израждането на човешката раса. Дали е  създадена от „магьосници” или 
като следствие от „системен срив” на вездесъщия бюрократичен компютър 
няма никакво значение. 

Играта прилича на всички измислени и играни игри и по някакъв начин е 
комбинация от всички тях. Особеното при нея е, че  действията на играчите са 
видими на игралното поле… така както си ги представя самия играч. Основата 
за победа е не толкова извършването на поредица „правилни ходове”, а в 
способността да се убеди противника (и публиката), че се случва това което 
играчът си представя. Необходима е силна воля, гъвкаво въображение и много 
усилия да се победи в подобен сблъсък. 

Затова успехите в Играта се смятат като сигурен показател за способностите 
на играча да се справя в реалния свят. Пред победителите се отварят всички 
врати, а Шампионите се ползват с редица привилегии.

Понеже не всеки има необходимия талант, а всички искат да играят, 
съществуват огромно количество „помощни средства”. Дали ще ги наречем 
биомеханични технологии, магически амулети, информационни чипове или 
сборници със заклинания, не е толкова важно. Всички те действат и са от 
полза само и единствено в присъствието на Арбитър. 

Накрая трябва да споменем, че с течение на времето Играта се е разделила 
на четири големи категории, наричани форми: „Призоваване”, „Окупация”, 
„Дипломация” и „Ресурси” – всяка със свои особености и правила.

Арбитър. Неподаващо се на описание „устройство” създадено специално 
и единствено за целите на Играта. Някои смятат, че Арбитърът се е появил 
първи, а Играта е само следствие от неговото съществуване. Първоначално му 
предназначение е било да контролира спазването на Договорените правила и 
да води Общ Регистър на срещите. 

В наши дни има огромно количество „Арбитри”, които служат само като 
средство за визуализиране на схватките – много от играчите нямат необходимия 
за това талант, но имат големи амбиции. 

Сега, при така наречените официални срещи, ролята на „безпристрастен 
съдия регистратор ” се изпълнява от човек свързан по особен начин с 
Арбитъра.

В играта думата Арбитър се използва за човек съдия и за устройство 
„Арбитър”. От текста става ясно какво е значението, но трябва да се има 
предвид, че някои герои си служат с двусмислици - говорят уж за едното, а 
имат предвид другото.

Договорени правила. Играта е известна със своето многообразие и 
сложност. За да отчита различните културни особености и за да не се превръща 
в привилегия за малцина „професионалисти”, Играта допуска правилата на 
всяка среща да се договарят предварително. Или поне така трябва да бъде. 

В настоящето „Договорените правила” се определят от организатора на 
турнира. Участниците, ако искат да бъдат допуснати до игрите, трябва да 
приемат Договора.

Официални (регистрирани) срещи. Това са Игри проведени в 
присъствието на Арбитъра или на свързан с него „безпристрастен съдия - 
Арбитър”. Победата в такива игри е единствения път към званието Шампион 
на Играта. Самото участие в някой от Главните турнири се приема като залог 
за големите способности на играча.

Забранените игри. На практика истинска пълноценна Игра може да 
се получи и без посредничеството на Арбитър ако всички участници имат 
необходимата „пси-способност”, понякога наричана „магьосническа дарба”. 
Случвала се такива битки да излязат от контрол с катастрофални последствия, 
затова провеждането им е било абсолютно забранено.

Сега играчи с такава сила няма. Игрите без Арбитър са много атрактивни и 
все още „забранени”, но само на думи. Понякога местните власти ги използват 
като средство за „попълване на бюджета” от глоби - и толкова.

Биочипове (неправилен, жаргонен термин). Това са малки пулове 
програмирани да показват и управляват игровите фигури. Обикновено се 
използват в категорията „Окупация” където са групирани в комплекти-армии. 
Някои комплекти имат способността да се „самообучават” и с времето стават 
все по-добри.

Импланти. (неправилен, жаргонен термин). Представляват невронни 
библиотеки с „програмирани способности”. Имат най-разнообразно 
приложение. Най-често се използват се от по-неопитните играчи за усилване 
на пси-способностите. 

Корсари. Капитан Йохан Брьомберг и помощникът му Ларсен (помощни 
персонажи) са малко необичайни разбойници. Понеже в „престъпната” си 
кариера те не прибягва до самоцелно насилие ще уважим желанието им и ще 
ги наричаме с по-романтичния термин „корсари”.

Перон (основен герой). В модула „Игра на сенки” има обща сюжетна линия 
с Мари „Зеления Дракон”. В този разказ трябва да бъде приет като „помощен 
персонаж”.



Мари „Зеления Дракон” (основен герой) Истинското й име е Мариане 
Бьорн и е дъщеря на вече покойния адмирал Бьорн „Предателя”. В живота на 
Мари има един мрачен и тъжен период, който тя не обича да си спомня.

Тук историите малко се разминават: 
… в света на магията Мари дълго време е послушница в „Храма на 

Лунната богиня” и има всички шансове да стане една от Висшите жрици. 
Когато  таланта й на играч става очевиден, Мари напуска храма и се отдава 
изцяло на Играта. 

… в техновселената Мари прекарва няколко години в „Училище 
за Преориентиране”. После за известно време е извадена от Единния 
регистратор (това означава, че  е „извън закона” или мъртва). Поради 
големият й талант в Играта, правата й са възстановени частично или 
по-просто казано Мари на практика е „собственост” на човека уредил 
„пререгистрацията”. 

Въпреки, че на пръв поглед изглежда, а често и се държи като 16 – 17 
годишно момиче, Мари наближава 30-те. 

Причината за тази нейна „особеност” е отчасти наследствена, но главно 
поради…

…  престоя и обучението в Лунния Храм – магическия свят. 
… незаконна генетичната манипулация довела до отстраняването й от 

регистъра –  техновселената.
Мари е решителна, импулсивна и склонна към взимане на прибързани, 

емоционални решения. Живота й е подчинен на две основни цели. Страстното 
желание да бъде „Шампион на Играта” и мечтата някой ден да възвърне 
доброто име на баща си.

Прякорът „Зеления дракон” идва донякъде от вида на любимия й „психо-
боец”, донякъде от една тайна... която Мари все още не е готова да сподели. 
Достатъчно е да споменем, че може да „призовава” дракона си без помощта 
на Арбитър. Тя би могла да проведе без Арбитър и цяла Игра, но само в 
категориите „Призоваване” и „Окупация”. Останалите все още не са й по 
силите.

1.
 Колония Тархлейм. Орбитален град Тролхайм. 
Мари по много убедителен начин печели предварителния Зонален Турнир 

на орбиталния град. Провежда разговор с Главния съдия-Арбитър и разбира, 
че за да продължи в Елиминациите трябва да спечели най-малко десет 
Регистрирани победи от Майсторски клас (Мари има само три). Или да се 
представи „задоволително” в турнир срещу играч с ранг Шампион. Тя настоява 
да разбере какво значи „задоволително представяне”. Съдията отказва да й 
даде точен отговор. Единственото, което изкопчва от него е: „Арбитърът ще 
реши”.

В малката колония Тархлейм само един човек може да „достави” Шампион 
и това е нейният „покровител” или ако щете „собственик”. Мари не обича да 
разговаря с него и мрази да го моли за услуги, но сега…

* * *
… дежурният администратор на хотела недоволно проследи с поглед 

шумно влетялата фигура. Пак тоя бяс Мари естествено. На никой друг в 
многозвездния, луксозен „Льонфейрия” няма да му хрумне да се появи 
пързаляйки се по перилата на централното стълбище. Тия стълби, бяха само за 
украса и колорит на фоайето и една от забележителностите на хотела. Гостите 
ги намираха за забавни, но избягваха да ги използват. Тръбоасансьора е къде 
по-бърз… а обичайните наклонени рампи по-малко уморителни.

- Ей, Брок, какво те е вкиснало пак – провикна се Мари като забърза към 
администратора.

Оня моментално залепи на лицето си фалшивата служебна усмивка и леко 
се поклони. 

- Какво ще обича, госпожицата?
- Госпожицата иска да знае какво е бъгнало Хиперлинкът в стаята й. 

Проклетията въобще не бачка!
- Нима! Ще наредя на Поддръжката да провери… но бих ли могъл да 

предположа, че пак сте преместили апарата… не е ли вероятно отново да сте 
измъкнали куплунга на кабела.

- Уф! Писна ми от архаичната ви техника. Ти си интелигентен човек Брок… 
въпреки, че не ти личи. Кажи ми на кого е притрябвало субпространствен 
Хиперлинк да изглежда като допотопен… ъ-ъ-ъ… как беше…

- Думата, която госпожицата опитва да си спомни е телефон. Повечето от 
клиентите ни го намират за много забавен.

- Да кажеш на клиентите си, че са тъпаци! Все едно, трябва спешно да се 
свържа с господин Перон, Рикебийон, номер…

- Господин Перон не се намира в резиденцията си в Рикебийон. Господинът 
е отседнал в нашия хотел в „Кралският апартамент”. Уважаемият господин… 
а-хм – администраторът с досада завъртя очи към тавана и въздъхна тежко.



След едно бързо „А-ха… добре…” Мари по най-неподобаващ, за такова 
престижно място, начин беше хукнала назад. 

„Пак по стълбите” – недоволно промърмори администраторът – „Нарочно 
ли го прави? Ех, жалко, че има такъв влиятелен покровител и трябва да се 
отнасям към нея любезно и с уважение… вместо да й дам един добър урок”. 

* * *
В луксозния „Кралски апартамент” един възрастен мъж търпеливо очаква 

появата на Мари. Тук и сега мъжът беше избрал да се нарича с името Перон. 
Преди много време и на други места той беше имал различни имена. Някога 
беше един от Шампионите на Играта, но освен Арбитъра едва ли някой щеше 
да си го спомни.

Въпреки, че може да ходи без никакви проблеми, мъжът предпочита да 
прекарва времето си в старомодно инвалидно кресло, задвижвано от обикновен 
електрически двигател. 

Мъжът беше стар, много по-стар отколкото изглеждаше и отколкото някой 
можеше да си представи. Поколения наред неговия род беше управлявал 
колонията. Сега всичките му роднини спяха в хибернатора загубили желание 
за живот, но нямащи смелост да се откажат завинаги от него. Единствен той 
все още си намираше причини да отлага неизбежното и колебаещата се пред 
вратата жена беше една от тези причини.

- Влизай вече, момиче - тихо произнесе мъжът - зная, че си пред вратата и 
зная, че можеш да ме чуеш. Хайде, не карай стария човек да чака.

Навън Мари възкликна недоволно. Всеки път  се получаваше така. Старецът 
винаги усещаше, че е наблизо. И този глух глас звучащ направо в главата й… 
едновременно вбесяващ и плашещ.

Докато отваряше вратата и влизаше все още не можеше да реши какво да 
прави…

… ще бъде ли уместно ако поиска от покровителят си да организира среща-
двубой с Шампион (премини на епизод 4).

… дали да помоли Перон да й разреши едно пътешествие до мегаполиса 
Рикебийон и многобройните му турнири (премини на епизод 6).

… може би трябва просто да изчака и да разбере защо старецът се е 
довлякъл чак до тук (премини на епизод 8).

2. 
Пътнически лайнер „Страмера”. Система „Тархлейм”. Междупланетно 

пространство.
Мари беше решила да проспи няколко часовия полет, но се оставя да 

бъде въвлечена в серия игри от весела групичка младежи. Подведени от 
тийнейджърския й вид и държание момчетата флиртуват съвсем открито. 

Правят го толкова забавно и ненатрапчиво, че Мари с удоволствие приема 
неумелото им ухажване.

Играят някаква елементарна версия на „Окупация”. Нямат никакви 
познания в Играта и се справят само с помощта на прости биочипове и 
импланти. Мари, която може да ги разбие без никакви усилия, се забавлява 
като имитира „оспорвана” съпротива. По средата на „епичната битка”, уж 
случайно, някой подхвърля, че „победителят взима новото гадже”. 

Става много забавно когато Мари печели три последователни победи и 
най-сериозно заявява, че според уговорката има право да си избере един от 
тях. Избухва ожесточен спор, после Мари е обявена за „Кралица на игрите” и 
„Главен съдия” със съмнителната привилегия да получи като награда целувка 
от победителя в следващата битка, играна вече без нейно участие. Хлапетата 
по най-очарователен начин „забравят”, че тя трябваше да избира. Всичко е 
само игра и закачки и Мари се забавлява страхотно с все по-оригиналните им 
опити да „свалят мацето”.

Точно в разгара на веселбата към тях се приближава един от офицерите на 
лайнера и съобщава, че „Совалката очаква госпожица Мари Бьорн”.

Усмивките на младежите увяхват. „Сега ли намери да се появиш, 
проклетнико” - промърморва един без да гледа към офицера

- Ама вие сериозно ли й се вързахте, бе деца - хили се оня. - Очаквате да 
победите Мари „Зеления Дракон”… ще се спукам от смях.

- Мари Борн… ама разбира се - скача едно от хлапетата -  Моля да ни 
извините за шегите, не бяхме сериозни… ние а-хм…

- Да ме обидиш ли се опитваш - хвърля му смразяваш поглед Мари. - Пък 
аз сер-р-иозно помислих, че ме харесвате. - казва и започва да се смее на 
смутените им физиономии.

- Стига де, беше ми много приятно с вас. Сега наистина трябва да 
тръгвам.

- Ъ-ъ… мога ли да ви помоля за…
- Може! Целувка или автограф… но само едното!
- А… о-о-о… ами… автограф – смутено избъбря момчето. Оглежда се 

трескаво и като не намира нищо подходящо отлепя импланта от ръката си. - 
Ето тук…

- Ако пиша на това ще го повредя - смее се Мари.
- Майната му на импланта! Ще си купя друг.
След като се разделя с неочаквано приятната компания Мари във 

великолепно настроение се отправя към ненавистния прием.
* * *

Частна космическа яхта на сенатор Вилебергер. Кръгова орбита около 
газовия гигант Мьолбрехт.  Минути преди първия виртуален двубой

В този момент на Мари съвсем не й е до смях. Самочувствието й е паднало 



до точката на замръзване. Цялата подготовка на Играта е най-откровен опит 
да я провалят. Всъщност сенаторът води някаква завоалирана игра за престиж 
и надмощие срещу Перон, но от това на Мари не й става по-леко.

Няма за къде да отлага повече, а така не й се излиза от „гримьорната”. 
Предстои прословутата тройна среща и другите две участнички вече са по 
местата си. Централна зала на яхтата е оформена като три клиновидни сектора 
около кръгла арена. По традиция всеки играч има свой „цвят”. Пак според 
традицията всеки би трябвало да разполага със закрита „бойна площадка”. 
Сега такова нещо няма. Шоуто преди всичко - беше обявил в началото 
самодоволния Вилебергер.

Докато Мари се колебае нека накратко да се запознаем с противниците й 
или „партньори в едно приятелско състезание” - пак думи на сенатора.

Анита „Елф”, висока и стройна с изящно лице и великолепна фигура е 
заела зеления сектор, оформен като горска поляна. Вярна на прякора си, 
Анита разиграва ролята си на елф. Облечена в ефирна туника с избродирани 
сребърни лози, тя обикаля около насядалите  по тревата „поддръжници” и 
прави малки, но ефектни трикове-илюзии. Всеки, поне малко запознат Играта,  
веднага би разпознал миниатюрния „Арбитър” забоден като украшение в 
косата й. Публиката обаче предпочита да се наслаждава на грациозната й 
разходка-танц. Всъщност Анита „Елф” е танцьорка и не е особено опитен 
играч, а присъствието й тук очевидно е само за „украшение и контраст”.

Вторият сектор е оформен в наситено синьо и златно. Величествена 
„тронна зала” неусетно преминава в илюзия за пустиня. Там е владението на 
Мойрини „Всемогъщия Джин” - поне така я представя сенатор Вилебергер 
сам издокаран с пъстър халат и тюрбан. 

Мойрини в сини шалвари с богата бродерия, отворено тясно елече и 
проблясващи при всяко помръдване гривни е безучастна към околната врява. 
По-ниска и с по-пищни форми от Анита, но излъчваща същата притегателна 
сила, тя стои на границата на сектора си като по-красиво и по-привлекателно 
превъплъщение на митичните джинове.

 „Ще изглеждам като недоразвито хлапе пред тия” тъжно си помисли 
Мари докато ги наблюдаваше. Секторът й е оформен като „поле от застинала 
лава”. Опушени черни скали с мътно проблясващи оранжево-червени линии. 
Сценичният костюмът „любезно предоставен от организаторът” се свежда до 
няколко флакона с червен телесен грим, коронка с къси опалови рогца, дълги 
над лактите черни ръкавици, голямо триъгълно парче прозрачен плат с дълги 
ресни и обувки оформени като малки копитца. Толкова.

Дребното червено дяволче срещу Красивия елф и Величествения джин - 
просто и ясно внушение. 

- Какви са тия боклуци, бе! - беше първата й реакция миг преди да изрита 
навън „мазника” представил се като гримьор и да захвърли подире му глупавия 

„сценичен костюм”.
В този объркан век на свръхинтелигентни компютри, послушни машини 

и космически пътешествия хората продължават да мечтаят за приказки и 
вълшебства. Ето и сега. Вилебергер е организирал пътешествие до газовия 
гигант Мьолбрехт известен с причудливите си облачни образувания - „… 
красиви и недостижими като сън…”, а забавлява гостите си с приказни герои 
и съвсем елементарни интриги.

Мари не може повече да се помайва. Трябва да набере смелост и…
… (ако имаш код ТАКТИКА, без код ШАМПИОН, премини на епизод 9)
… (ако имаш код ШАМПИОН, премини на епизод 11)
… (ако имаш код ИЛЮЗИЯ, премини на епизод 13)

3.  
- Какво може да почака? Не разбирам…
Без да усети Перон е произнесъл последните думи на глас. 
- Няма значение. Сигурна ли си, че можеш да победиш Шампион. Нали 

знаеш, че такъв двубой е в пет рунда. Четирите основни форми плюс една 
комбинирана.

- Как така четирите форми? „Дипломация” не може да се играе с по-малко 
от шест участника. Какво е комбинирана форма? Аз мислих за двубой в 
„Призоваване”.

- А разправяш, че си готова. Защо реши, че Шампионът ще се съгласи само 
на един двубой.  

- Ами не знам… мислих, че ти ще го уредиш…
- Мари… Мари… винаги успяваш да ме развеселиш, момиче – смее се 

Перон. - Аз може да управлявам, колония Тархлейм, ама не съм всемогъщ… 
- Управляваш колонията, хайде стига бе! Защо тогава не искаш да ми върнеш 

регистрационния чип. Все казваш, че Главният Надзорник не позволява.
- За чипа ли искаш да спорим или те интересува Шампионски турнир?
- Шампиона - бързо решава Мари - чипът и без това няма да ми го дадеш 

току така.
- Правилно решение. Обаче не си обърнала внимание какво ти каза съдията: 

„…трябва да се представите задоволително в турнир срещу играч с ранг на 
Шампион…” - това бяха думите му. - Означава турнир с участие на Шампион 
и че ти трябва да събереш определен брой точки специално срещу него. Колко 
точно не мога да кажа… Арбитърът ще го реши.

- Я чакай… от къде знаеш, ние разговаряхме насаме при активирано 
защитно поле.

- Всеки с методите си - загадъчно се усмихва Перон - да не се разправяме 
повече. Намерил съм твоят Шампион.



- Как така? Кога…
- Аз имам ранг на Шампион отдавна беше, но докато съм жив ще съм в 

регистъра на Арбитъра. Ако сключим една сделка…
- О-о-о… не ти вярвам! Пак ме разиграваш. Какъв Шампион си ти? Играл 

ли си въобще някога?
- Разбира се че съм играл. - възмутено казва Перон - Прочети в регистъра.
- Трънки! В регистъра са единствено псевдонимите на играчите. Само 

Арбитъра знае, кой е човекът зад тях. Сега ще ми дадеш някое име и ще 
разправяш, че си ти. Ха!

- Умно момиче. Пробвай ме!
- Не ми викай момиче… какво сега ли? Нали заминавам за тъпия прием на 

сенатора.
- Имаш време. Едно бързо „Призоваване”. Ето Договорните правила: един 

психобоец, една екипировка и право на една трансформация. Без специални 
терени.  И нека ограничим размера на бойците до 5 инча. Арена ще е тази 
маса,  не искам да изпотрошим всичко.

- Да изпотрошим ли, че това са само илюзии? 
- Някакво колебание ли усещам… Страх ли те е?
- Какви ги разправяш! Разбира се, че не ме е страх…
... давай да почваме. Готова съм! (премини на епизод 7).
… ама ти само ме разиграваш. Не искам да играя с теб! – избъбря Мари 

и млъква нацупено. Готова е да се разплаче от яд, но мисълта че може да се 
изложи точно пред Перон, кой знае защо я ужасява. (премини на епизод 18).

4. 
- Здравей, мое дете. Какво й има на вратата?
- Коя врата… нищо няма на вратата… а, разбрах… бях се замислила. - в 

присъствието на Перон Мари винаги е малко несигурна. -  И не ме наричай 
дете, колко пъти трябва да те моля!

- Ами тогава не се дръж като дете.
- Не се държа като дете… какви ги разправяш? 
- А пързалянето по перилата какво е… а тичането по коридорите… 
- Уф! Оня мръсник Брок ли ме натопи? Голям е сухар.  Ти защо си тук? – 

опита се да извърти разговора Мари -  Нали разправяше, че ще гледаш турнира 
по Хиперлинка. Знаеш ли, Арбитъра каза…

- Знам какво ти е казал Арбитъра! - прекъсна я мъжът - Тук съм защото 
така искам и не ме интересува администратора! За последен път те 
предупреждавам, престани да използваш илюзии извън срещите! Ще си 
докараш неприятности.

Разговора определени не тръгна в добра посока. Мари беше решила да се 

държи „мило и почитателно”, но обръщението „мое дете” винаги я кара да 
излиза от кожата си. 

„Как е разбрал за илюзията? Лоша работа… ще има да ми опява сега. Какво 
да правя? – трескаво помисли Мари.

„Мисли за Играта, само за Играта! Чудя се дали наистина може да уреди 
среща с Шампион? Нищо няма да ми стане ако се поумилквам на стареца. Ох, 
не ги обичам тия работи… (запиши код БИТКА и премини на епизод 8).

„Ама за какъв се мисли тоя! Да не ми е баща! - Мари с усилие преглътна 
последните реплики. Стисна устни и нацупено изгледа Перон. -  „Добре… да 
видим кой е по-голям инат. Щом си тук значи си намислил нещо.” (запиши код 
ИЛЮЗИЯ и премини на епизод  8).

5.
-Мари, искам да ти кажа още нещо… слушай внимателно, нямам желание 

да спорим - мъжът изчака докато прикове вниманието й.
- Когато водиш двубой ти внушаваш на противника и публиката своите 

представи. Караш ги да виждат това което ти искаш. 
Когато призоваваш Зеления дракон ти влагаш цялата си душа в него. 

Затова е толкова съвършен. На практика ти ставаш част от Дракона. Виждаш 
с неговите очи, усещаш движенията му… защо не направиш следващата 
стъпка. Стани ти Дракона. 

Сенатор Вилебергер ще опитва да те смути и разконцентрира с глупавите си 
правила. По този начин иска да се подиграе с мен. Стария глупак не подозира, 
че като те дразни и унижава те прави по-опасна и безмилостна. Ти така или 
иначе ще да победиш, но няма нужда да жертваш гордостта си. Да гледаш 
и да виждаш са две различни неща. Приеми всички им условия и после ги 
накарай да виждат само това, което ти им наредиш. Покажи им истинския 
Зелен дракон… не само оня на арената. Разбираш ли ме?

- Истинския Зелен Дракон - замечтано произнесе Мари - Така да бъде! Ще 
го направя! Знаеш ли, Перон, странна  личност си ти. До скоро си мислех…

- Сега не е време за това, момиче. „Страмера” няма да чака, даже заради 
мен.

- Не ми викай момиче! – по навик реагира Мари, усмихна му се и изхвърча 
през вратата. Последва трясък и възмутени гласове. Звънкия смях на Мари се 
извиси над глъчката. После всичко утихна.

- А обеща да се държи прилично – поклати глава мъжът. (премини на епизод 2).

6.
- Здравей! Как си? Кога пристигна? Гледа ли турнира? Да знаеш, че направо 

ги разбих! - в присъствието на Перон, Мари винаги се чувства несигурна. И 



сега усеща, че бърбори несвързано, но не може а се удържи. - Имам шанс за 
вляза в Елиминациите! Ще те помоля нещо. Знаеш ли, Арбитъра каза…

- Ей… ей! Задръж малко! По-спокойно. Знам какво ти е казал Арбитъра. 
Бях тук за последната среща. Мисля, че ще е добре да се включиш в турнирите 
на Рикебийон. Какво ще кажеш?

- Аз… - Мари смутено изгледа стареца – „Трябваше да се сетя, че ще стане 
така” – помисли си – „Дали да му кажа за Шампиона… ама той сигурно и това 
знае.” (запиши код ТУРНИР и премини на епизод 8).

7.
- Кой ще направи първия ход?
- Ти. Предизвикателството е твое - бързо казва Мари. 
- Искаш ли Арбитър? 
- Какви ги разправяш! Не ми трябва Арбитър!
- Тогава се запознай с „Минотавъра-воин”. - Атлетична фигурка на мъж с 

глава на бик се появи на масата. 
Като се изключи късата, до средата на бедрата, препаска тялото му е голо. 

Силно изпъкнали мускули лъщят като намазани с мазнина. Въоръжен е с 
дълга двуостра секира. Около краката му проблясва кръг с някакви надписи 
по края - знак за активирана „скрита” екипировка.

- Пфу… аман от тия антични глупости - промърморва Мари - „Мога да се 
обзаложа, че крие някаква „непробиваема” броня… не на мене тия номера, 
старче.”

/В оригиналния текст Мари има избор на няколко стратегии. 
Разклоненията на сюжета са различи., Поради малкия обем тук накратко 
ще бъде представено само едно от тях./

* * *
Известно време Мари се изкушава от мисълта да връхлети Минотавъра 

със „Зеления Дракон”, после решава да се откаже. Очевидно оня очаква точно 
това и се е подготвил. Съсредоточава се и на масата се появява фигурка на 
жена с голям лък.

- Да видим как ще се разправиш с „Амазонката” и „Поразяващия й лък” - 
лукаво произнася тя. – Давай теленце!

Минотавърът изрева и тръгна напред. Дълга стрела изсвистя и… отскочи 
от появилата се лъскава броня. Сега Минотавърът е екипиран с масивен 
меден нагръдник, бронзов шлем, наколенници и висящ от рамото кръгъл щит 
с кожено покривало.

„Колко елементарно, хайде ела ми по-близо” -  Мари е заложила капана си 
и предчувства победата. 

Тежката бойна секира изсвистява… и се забива в масата. Плотът се 

разцепва с трясък. Илюзията е толкова силна, че Мари за миг губи контрол. 
Амазонката тупва на задника си и изпуска лъка. Неудържимо се хлъзга надолу. 
Минотавърът се извисява над нея…

Трансформация! Дълга зелена змия се появява на мястото на повалената 
амазонка. Погледът й среща очите на Минотавъра. Бледа червена светкавица 
прескача между тях.

Трансформация! Покривалото на щита пада и открива огледално полирана 
повърхност. Червената светкавица се отразява назад. Змията се вкаменява… и 
изчезва. 

- Искам реванш!
- Имаш го… но не сега. Нали ти обещах Официална среща. Нямаш време.
- А-а… глупости. Ще успея. Една бърза игра. Сега аз определям 

условията…
„Не, Мари. Пак ще загубиш” – прозвучава в главата й. „Сега се готвиш да 

изпратиш Зеления, като го подсилиш с двойна трансформация”.
- Как разбра… какво правиш? Веднага престани!
- Това е трик от „Дипломация” – ухилва се Перон. – Не си ли се замисляла 

защо все губиш в тази форма. Не можеш да скриваш намеренията си.
- Хм… така ли узна, че ще пратя басилиск срещу Минотавъра.
- Не. Беше очевидно, че ми правиш капан… всъщност очаквах горгона. 

Затова подготвих щита на Персей, но и така свърши работа. Да знаеш, че се 
повтаряш, при последната битка използва същата трансформация и за малко 
не се провали. Нали така.

- Оня циклоп трябваше да се вкамени - засрамено продума Мари. - Защо не 
се получи.

- Защото „Червения играч” не разпозна какво изобразява змията ти. В неговите 
представи басилискът е огромен петел със змийска опашка и корона.

- Пфу! Мразя я тая митология. Целия свят се е захласнал по нея, а е толкова 
скучна.

- А ти защо се оставяш противника да диктува сцената. Освен това много 
се разсейваш.

- Какви ги говориш? Не се разсейвам.
- Така ли? Я виж тук - Перон показва масата послужила за арена. Плотът 

все още лежи разбит.
Мари неуверено се протяга и пипа счупената плоча. Усеща острите ръбове. 

Повдига едно парче.
- Невероятно! Това не е илюзия. Как го направи? Наистина ли си бил 

Шампион. Ще ме научиш ли да правя това?
- Наистина бях Шампион, а ти вече го можеш тоя трик. Само че не се сещаш 

да го опиташ. Имам предложение…



 /В това разклонение Перон разкрива част от плановете си пред Мари и 
предлага сделка. Ако тя му помогне да задейства плановете си, после той 
ще приеме предизвикателство от нея. Мари признава превъзходството на 
Перон в играта и моли да стане негова ученичка. Сделката е сключена и 
приключението продължава по комбинирана сюжетна линия от „Игра 
на сенки”. Участието в приема на сенатора отпада и Мари не се среща с 
корсарите. 

Веригата от епизоди 14 - 3 - 7 в тази игра е само демонстрация как си 
взаимодействат героите. Както беше споменато в началото, читателят, 
който иска да играе само с основния си герой не е задължен да прави избор 
от името на „помощен персонаж”. Минава се по първия преход и толкова.

Тази игра, с известна уговорка за малък нелогизъм в началото, може да 
продължи на епизод 18. Допълнителната информация, която Мари получава 
тук няма значение и читателят просто трябва да я игнорира./

…(запиши си код ШАМПИОН и премини на епизод 18). 

8. 
Известно време двамата седят без да продумат. Мари демонстративно 

мълчи и гледа встрани. Перон е отпуснал клепачи и сякаш се готви да заспи. 
Мари всеки момент ще избухне.

„Само спокойно! Той нарочно ме дразни… - опитва да се сдържи тя - 
„Мразя когато прави така!”

- Извинявай задрямал съм - размърдва се след малко мъжът - Моля те да 
простиш на стареца. Понякога се унасям без причина...

„Да бе, унасяш се, като че не те познавам” - мисли си Мари. - Ако си уморен 
да дойда по-късно - казва на глас. - „Сега ако ме отпрати ще го удуша… кълна 
се ще го направя!”

- Ами не знам… ако си полегна малко - започва колебливо Перон, после 
се разсмива. - Добре! Печелиш! Точка за теб. Хайде седни - посочва едно 
неудобно старомодно кресло.

- Защо ме разиграваш така - отпуска се Мари - Изнервяш ме. 
- Ставаш все по-сдържана. Преди година щеше да пищиш и да се караш.
- Аз никога не пищя! - моментално реагира Мари. - Какви ги разправяш!
- Добре, добре! Извинявай!  Нека да те поздравя за чудесните победи… и 

да се сдобрим.
- Благодаря! - промърморва нацупено тя - В „Дипломацията” пак се 

изложих… 
- Обаче в „Призоваването” и „Окупация” нямаш равна. Не помня кога за 

последно съм виждал такъв перфектен звяр. Зеления Дракон е съвършен! 
- Ами… благодаря ти! - не знае как да подхване разговора Мари - Защо си 

тук?

- Както винаги право в целта! Искам да участваш в демонстративна среща. 
Сенатор Вилебергер ще забавлява едни важни гости и иска да си част от шоуто. 
Вече имаш резервация за „Страмера”. Няма да слизаш на порт Рикебийон. 
Приемът ще е на частната яхта на сенатора. Уредил съм совалка, която  да 
те закара право на борда. Ще направите една обиколка около газовия гигант 
Мьолбрехт.  Това е. След три дена те чакам...

- Каква демонстрация? - прекъсва го подозрително Мари - Знам го 
Вилебергер. Стар извратеняк. Не го харесвам.

- Няма нужда да го харесваш. Сенаторът е важен за мен. Два двубоя, една 
тройна среща. Без Арбитър. Само „Призоваване”. Ти, Анита „Елф” и новото 
протеже на сенатора - нея не я познавам. Гледай да не ги разбиеш много бързо, 
че Вилебергер ще получи инфаркт. 

-Ха! Добре де, съгласна съм… ама Анита „Елф”… че тя не може да 
визуализира без Арбитър. 

- Сигурно се е научила - промърморва Перон - Все пак не бъди много 
самоуверена, не знаеш какво може новата. И Мари… Вилебергер иска да си част 
от шоуто. Не само от играта... Казах му, че много харесвам татуировките ти…

- Какво-о-о-о… Я чакай! Трябваше да се сетя още като спомена Анита. Тая 
няма да я бъде! Няма да изляза облечена като кабаретна артистка!

- Сенаторът не държи да си облечена… точно обратното. Е… ?
Мари нерешително мълчи и гледа встрани.
- Както искаш. Да забравим за това. Изчакай да отменя резервацията за 

полета и може да си поговорим. Не спомена ли нещо за съдията-Арбитър? 
Мари буквално се вцепени от възмущение. Тоя изнудвач! Тоя дърт мошеник! 

Беше му паднала в ръцете и хватката се затягаше. Очите й се напълниха със 
сълзи. Това ли ще е краят на мечтите й за величествени турнири, слава, свобода 
и накрая голямата награда - титлата Шампион.

„Нима ще позволя на дъртия, подъл изнудвач да сложи край на всичко. 
Никога! Я се стегни… и друг път са ме зяпали, ще го преживея. Перон обаче 
ще си плати… рано или късно.” (премини на епизод 10)

„Няма да го направя! Унизително е! Вече съм минала през това и си обещах 
никога да не се повтори. Край! Точка!” 

- Няма да го направя - повтори на глас Мари – отмени резервацията. 
(премини на епизод 12).

9.
Пет минути по-късно Мари все още се колебае. Взела е твърдо решение, че 

ще участва в шоуто, но не и „пременена” като някакво нещастно дяволче.
- Чудя се какво ще стане ако взема и се появя гола... - подсмива се – Дали 

ще ми се подиграват…  Вилебергер точно това иска. Майната им! Не ми пука, 



ще го преживея. Като размажа тия двете ще изтрия гадната му усмивчица. 
Перон разправяше да не побеждавам бързо, че оня щял да получи инфаркт. Де 
тоя късмет…

„Мисли все едно си на Арената, момиче” - прошумоля глухия глас на Перон 
в главата й. - „Не се поддавай на обстановката.” 

Погледа й пада на кутийката, която получи преди да тръгне.
- Психо-лидерът! - Възкликва тя. - Колко съм глупава. Перон ми е дал 

решението, а аз да не се сетя.
/Психо-лидерът е особен вид имплант, който помага на играча да 

контролира по предварително зададен модел голям брой фантомни фигури. 
По правило е необходим в игрите „Окупация” и „Ресурси”. Правилникът не 
забранява използването му в другите форми на Играта, но там от него няма 
особена полза./ 

Мари застава пред огледалото. Усмихва се на изображението си. Миг на 
концентрация и татуировките й заблестяват като разтопено сребро. Зад гърба 
й се материализира „Зеленият дракон”.

- Наведи се, миличък - гальовно прошепва тя. – Тая врата е малко ниска за 
теб.

* * *
Гостите на сенатора почват да губят търпение. Вилебергер се е изправил 

насред сцената и прави опити да успокои хората... или поне си дава такъв вид. 
Изглежда не е много доволен от развитието на нещата. Сенаторът обяснява 
нещо за „психически нестабилният” играч, който уважаемия господин Перон 
е препоръчал. Темата е благодатна за него и той би могъл да я развива още 
дълго, но гостите му искат зрелища, не политически речи.

Трясък! В дъното на Червения сектор се появява огромно чудовище. Тежки 
стъпки осезаемо разтърсват залата. 

Огън! Черните опушени скали пламват и се разтварят в огнена река. Звярът 
престъпва напред. Жълтите му очи обхождат смълчаната публика. Едва няколко 
човека обръщат внимание на изправения пред лапите му блестящ силует. Мари 
обаче няма намерение да остане на заден план. Вдига ръка! Мълния. 

- Ей, това не е честно – изпищява Анита „Елф” измъква от косата си 
започналия да пуши „Арбитър и го захвърля на земята. – Вилебергер, 
мошеннико, ти ми обеща…

Някой започва да ръкопляска. Публиката реве възторжено. Драконът се 
обръща към „Всемогъщия Джин”. Ръмженето му наподобява подигравателен 
смях. 

Мойрини не изглежда особено впечатлена. Без да помръдне от мястото си 
тя разперва ръце. Тъмен облак, пронизван от беззвучни светкавици, се появява 
над главата й. Някаква смътна фигура се заражда в средата му и бавно започва 
да се материализира.

- Лидерът няма да ти помогне на арената - прошепва тя. - Да видим на какво 
си способна. (премини на епизод 17).

10.
- Ще направя каквото искаш - едва чуто произнесе Мри. Наведе глава и 

опита да преглътне сълзите си. - Кога заминавам? 
- „Страмера” излита след четири часа. Имаш време. Останах с 

впечатлението, че ще искаш нещо… или греша. (Ако нямаш никакви кодове, 
запиши код ИЛЮЗИЯ)

… (при код БИТКА, премини на епизод 14)
… (при код ИЛЮЗИЯ, премини на епизод 16)
…( при код ТУРНИР, премини на епизод 18)

11.
Пет минути по-късно Мари все още не е на арената. Последните думи на 

Перон „Покажи им истинския Зелен дракон” не й дават мира. Тогава помисли, 
че той и подсказва да се обвие в илюзия. Пробва няколко варианта. Определено 
не се получава добре. С помощта на психо-лидерът от комплекта, който Перон 
й подари, без проблем може да поддържа маскировката, но чувства, че не това 
е правилния подход. Няма особена разлика дали ще е с обичайното си облекло 
или скрита в изображение. И в двата случая ще наруши глупавите „Договорни 
правила”.

- Бъди Дракона… иска ми се да беше по ясен - мърмори си тя. - Дали пък 
не искаше да каже… ще е трудно… никога не съм пробвала….

* * *
- Какво се мотаеш тука - стресва я глас. Сенаторът загубил търпение се е 

намъкнал в гримьорната. - Така ли смяташ да се появиш?
- Ще ти се… - подсмива се Мари. - Сега идвам. 
- Хубава си - Вилебергер алчно оглежда тялото й. - Стария Перон има добър 

вкус - ухилва се мазно. - Чудя се…
- Чудиш се какво ще направи ако му кажа, че си се пробвал… Махай се!
- Добре, добре… по-кротко, само се пошегувах - избъбря сенаторът и 

излиза.
Отива в синия сектор и започва да обяснява нещо на Мойрини. 
- Какво става Вилебергер? - Приближава се Анита „Елф” - Къде е Мари? 

Гостите ти започват да нервничат.
- Тая е пълна откачалка. Стои гола насред стаята и си мърмори нещо. Мога 

да се обзаложа, че видях татуировките й да проблясват.
- О, ти не знаеше ли, тези рисунки имат сугестивен ефект - бърза да обясни 



Анита. - Преди време Мари танцуваше в моя клуб… може да побърка когото 
си иска.

- Нали за това съм те наел - сърдито казва сенаторът - Неутрализирай я.
- Вилебергер, ако е за танци ще се справя, но в Играта въобще не мога да се 

меря със „Зеления Дракон”. Ще ме помете без да се напряга особено. Тогава 
„Джинът” остава сама.

- Не се безпокой за мен, кукло! - безразлично произнася Мойрини. - Не 
намери за необходимо да ми споменеш хипнотизиращите рисунки, така ли 
Вилебергер - поглежда към сенатора.  

- Трябваше да се покрити от телесния грим - оправдава се оня.
- Все едно. Ето я идва!
От дъното на червения сектор се разлива златиста светлина. Черните скали 

изчезват заменени от обрасли с мъх морени. Полето от лава се преобразява в 
планински склон.

- Успя да подтисне холограмите, колко интересно - промърморва Мойрини 
- Само се хаби така. 

Зеленият Дракон се материализира във въздуха. Прави кръг над  сектора 
си и се стрелва напред. 

В зелената зона Анита призовава „Елфът стрелец” и го кара да се дръпне 
назад. Нека тия двете първо се избият една друга. Тя може да почака.

Зад гърба на Мойрини се надига пясъчна буря. В протегнатите й длани се 
появява блестяща бронзова лампа. Могъщ джин се извисява почти до тавана 
на залата. Прашен вихър се устремява към крилатото чудовище. Грешен ход!

„Зеленият Дракон - Господарят на бурите” нехайно се плъзва по въздушните 
потоци и продължава напред.

Джинът издига ръце. В очите му проблясват мълнии. Драконът го заобикаля, 
спуска се и крилото му перва лампата. Мойрини ахва смаяно и губи контрол. 
Джинът се стопява.

- Не сме свършили още - вика тя. 
Тъмен облак, пронизван от беззвучни светкавици, се появява над главата 

й. Някаква смътна фигура се заражда в средата му и бавно започва да се 
материализира.

* * *
- Ей, какво правиш тук? Добре ли си? - груба длан разтърсва рамото на 

Мари. 
Тя бавно се съвзема. Все още е в гримьорната. До нея е застанал някакъв 

грамаден, въоръжен мъж и загрижено я гледа. 
- Хайде върви в залата - побутва я напред.
- Видя ли ме! Аз бях Дракона! - възбудено казва тя - Страхотно е!
- Нищо не съм видял. Мърдай! Играта приключи.
- Ама, че досадник! - Мари се протяга и се потътря напред - Уморително 

е ще знаеш… 
Мъжът поглежда към разхвърляните по пода дрехи. Понечва да каже нещо, 

после само повдига рамене и тръгва след нея. (премини на епизод 17).

12.
- Твоя воля - студено произнесе Перон - Ще подновя кредита ти за хотела. 

След една година тук ще проведат турнир от Втори Клас, ако искаш може да 
участваш. Сега бягай, изморен съм.

- Не може ли да живея другаде. Сама ще плащам… по-евтино място без 
разни старовремски джаджи. Мразя го тоя хотел!

- Не може. На мен тук ми харесва. Искам да те виждам наоколо когато 
идвам. Хайде остави ме! 

- Нали каза, че ще говорим.
- Друг път ще говорим. Върви си!
/Малко след описаната случка, Мари „Зеления Дракон”, бяга от 

орбиталния град и преустановява участието си в модула „Игра на сенки”. 
Слага се край на приятелските й отношения с Перон. Отваря се вход към 
модулите „Отмъщение” и  „Преден пост”. Това обаче е друга игра./

КРАЙ.

13.
Мари въздъхва тежко и отново надниква към залата. Публиката е започнала 

да губи търпение. Вилебергер се е изправил насред сцената и прави опити да 
успокои хората.. или поне си дава такъв вид. Изглежда не е много доволен от 
развитието на нещата. Сенаторът обяснява нещо за „психически нестабилният” 
играч, който уважаемия господин Перон е препоръчал. Темата е благодатна за 
него и той би могъл да я развива още дълго, но гостите му искат зрелища, не 
политически речи.

„Психически нестабилен играч” кара Мари да побелее от яд. Сега ще му 
покаже кой е нестабилен. Обеща на покровителят си да направи „страхотно 
шоу” и ще изпълни обещанието си  колкото и да не й харесват условията. 

- Ей мазньо, донеси тъпите си гримове – вика подир така наречения  гримьор, 
докато набързо се освобождава от дрехите си. (премини на епизод 19).

Все пак необходимо ли да спазва правилата на една формално погледнато 
„незаконна” игра. Не разбира се. Решава да излезе на сцената така както е 
облечена, дънки, блузка, късо яке, удобни маратонки. (премини на епозод 15)

14.
„Сега или никога!” – помисли си Мари и се примъкна до креслото на 

мъжът.
- Перон, миличък, извинявай, че избухнах. Обещавам да бъда добро 

момиче. Ще ида на проклетия прием. Ще изляза както поискат. Няма да се 
противя на луменисцентен грим, златна пудра по тялото и щраусови пера в 
косата… ако трябва мога да танцувам не по-лошо от Анита, дявол го взел… 



ама не мога да пея! Само кажи, че не си ми сърдит! 
Няколко мига Перон гледа като гръмнат. Сговорчивата и умилкваща се 

Мари е направо „чудо невиждано”. 
- Ако искаш може да ми викаш момиче. - бърза да добави тя.
- Я гледай ти… а ще обещаеш ли да не се пързаляш по стълбите? Да си 

учтива с гостите на хотела… и да не чупиш скъпи антики.
- Обещавам, Перон - потрепна с клепачи Мари. 
- И ще се извиниш на администратора.
- На Брок! На тоя сухар задръстен… че той нарочно ме дразни и се заяжда. 

Това вече е прекалено! Няма да се извинявам на Брок! От къде на къде! - после 
припомнила си, че трябва да мисли само за Играта Мари отново „омеква” - 
Моля те, Перон, нека да забравим тоя глупак. 

- Добре, добре… хайде изплюй камъчето… защо изведнъж стана толкова 
кротка?

- Кой аз ли… ами аз много те уважавам, Перон, нали ти си моя покровител. 
Най-малкото което мога да сторя за теб е тоя глупав прием. Винаги съм ти се 
възхищавала и…

- Направо ме разтопи - прекъсна я той. - Мари… Мари… има още много да 
учиш за ласкателствата, моето момиче. Кажи сега какво си намислила.

- Не ми казвай… а-хм… искам да ми уредиш среща с Шампион - бързо 
изстреля тя. - Съдията каза, че Арбитърът ще приеме такава среща.

- Съдията не ти каза точно това, но да приемем, че мога да го уредя. Мислиш 
ли че ще се справиш? 

- Да, готова съм… аз…
„Съмнява ме, че знаеш какво искаш” - помисли си мъжът докато слушаше 

възбуденото бърборене на младата жена - „Заслужава ли си? Имаш талант и 
след време може би… но не сега, още не си готова...” 

… нищо не пречи на Перон да обещае Шампионска среща на Мари. 
После ще я включи в Зоналните турнири, в Елиминациите… а защо не и във 
Финалите. Ще мине повече от година докато й остане време да мисли за двубой 
с Шампион. Мъжът, който тук и сега се нарича Перон преследва своя цел и 
Мари е само едно от средствата за постигането й (запиши код ШАМПИОН и 
премини на епизод 18).

… далечни спомени и старата страст към Играта постепенно изплуват в 
мислите на мъжът. Едно време той беше един от най-великите Шампион… 
преди да се сгромоляса в една глупава схватка. После последваха загубите 
присмехът, забравата, чуждата самоличност. Сега един нов талант, може 
би по-голям от неговия, разцъфваше пред очите му. „Защо не” - реши той - 
„Всичко друго може да почака.” (премини на епизод 3) 

15. 
- О, не! Няма да се разберем така - провиква се Вилебергер, когато я 

забелязва. - Имаме си правила. Ще те дисквалифицирам.
- Какви ги разправяш! Тъпи правила, на кой му пука за тях.
- Ами на уважаемите ми гости да речем. Да приема ли, че се предаваш. - 

Ухилва се злобно. - На Перон няма да му хареса.
- Какво го забъркваш него. Аз решавам как да участвам.
- Решаваш ама друг път… имаме твърда уговорка с Перон. И няма защо 

да ме гледаш толкова злобно. Идеята беше негова. Единственото му условие 
беше никой да не те докосва. Май нещо си пада по теб старецът.

- Сигурен ли си, че Перон е измислил това?
- Абсолютно, имам запис. Тоя лицемер ми натрапи участието ти в приема. 

Да не мислиш, че много си ми притрябвала… като те знам какъв бяс си…
- Така значи, не предполагах…  и казваш, че можеш да го докажеш.
- Мога. Виж какво, откажи се ако искаш. Какво толкова. Оня не заслужава 

да се жертваш…
- Няма да го бъде! Повикай твоя мазник. Дай ми две минути.
Без да губи нито миг Мари започва да се съблича. Вилебергер се облещва 

насреща й. 
- Тук на сцената ли… иди в гримьорната, ще те почакаме.
- Нали искаш шоу, бе! Гледай на твоите подмазвачи им потекоха лигите.
И наистина, публиката, или поне мъжката и част, е станала на крака и  

възторжено ръкопляска.
- Г’лей ги тия… - презрително промърморва Мари - ще помислиш, че им е 

за първи път. (запиши код ОТМЪЩЕНИЕ и премини на епизод 17).

16.
- Нищо не ми трябва. Имате ли още някакви заповеди… господарю мой.
- Какви са тия „господарски” глупости, моето момиче. Аз не съм ти 

господар… само приятел.
- Не ме наричай момиче! Като си „само приятел” върни ми регистрационния 

чип.
- Ама разбира се… обаче не сега…
- Що ли не се учудвам – промърмори Мари. – Можеш ли да ми уредиш 

среща с Шампион? – изстреля бързо преди да се е разколебала.
- Мога. Защо ти е това? Не си готова за двубой с Шампион.
- Какво знаеш ти… да сключим сделка. Аз ще направя всичко каквото 

поиска за приема на сенатора. Такова шоу ще им спретна, че ще има да го 
помнят. Обаче ми обещай после да уредиш Шампионски двубой. Съгласен?

- Мисля, че прибързваш, но добре. Направи всичко както трябва и ще имаш 



своя Шампион. И Мари, Вилебергер очаква мило момиче и гениален играч за 
да впечатли гостите си, не някоя беснееща фурия. Не ме разочаровай.

- Не съм фурия и никога не беснея! Ъ-ъ-ъ… какво е фурия?
- Ти когато си ядосана. 
- Много смешно! Разбрахме се, ще бъда „сладкото, мило момиченце”, но 

те предупреждавам. Само ако някой ме докосне ще му изкълча пръста!
- Ако някой си позволи да те докосне, аз лично ще се погрижа да му счупят 

и двете ръце - неочаквано сериозно изрече Перон. - Вилебергер вече го знае!
 - О, я гледай ти! Ами аз да тръгвам тогава… (премини на епизод 2)

17.
Светлините в Централната зала примигват няколко пъти. Мрак. Уплашен 

ропот. Светлина. Всички холограми и илюзии от Играта са изчезнали. Залата 
е добила обичайния си вид. 

На кръглата сцена в средата се качва мъж в елегантна униформа. Оглежда 
се и вдига ръка. Шумът заглъхва.

- Скъпи гости на високоуважаемия сенатор Вилебергер - започва той - Аз 
съм капитан Йохан Брьомберг. С ваше позволение - корсар. Корабът е под 
мой контрол. Играта свърши. Имам една „молба” към вас. Бъдете разумни 
и останете по местата си докато вземем каквото ни трябва и без излишен 
героизъм, ако обичате. - Посочва с ръка няколко въоръжени мъже, които бързо 
се пръскат из залата.

- Какви са тия глупости, Брьомберг - приближава сенаторът. – Наех твоите 
главорези да ме пазят. Платих ви повече от достатъчно.

- Знаеш ли какво са казвали древните римляни „Кой ще ме пази от 
стражите” - хили се оня. - Хайде Вилебергер, мърдай към изхода. Ще 
дойдеш с нас.

- Запазете спокойствие и никой няма да пострада - обръща се към останалите. 
– О,… и ако имате нещо ценно не се срамувайте да го споделите…

С остро скърцане един от стенните панели с отваря. Масивна фигура на 
брониран боен робот се измъква и насочва бластерите си към пирата.

- „Трансгалактик Секюрити” - отеква в залата. - Хвърлете оръжията и се 
съберете до стената.

Залата замръзва. Ако роботът започне да стреля и пробие корпуса всички 
отиват по дяволите. Вилебергер нервно се оглежда. На яхтата му няма такъв 
робот… от къде се появи изведнъж.

Всичко е дело на Мари, разбира се. Безобидна, но много убедителна 
илюзия. Пиратите предпазливо се отдръпват. Без да правят резки движения 
оставят оръжията си на пода.

Брьомберг изведнъж започва да се смее. Нехайно отива до робота и замахва. 

Ръката му свободно преминава през илюзията.
- За малко да ти се вържа - обръща се към Мари. - Много екстравагантно 

„облекло” - оглежда я. - Имаш ли си име?
Роботът изчезва. Под втренчения поглед на пирата Мари се изчервява 

цялата. 
- Мари Бьорн  - произнася тихо. 
- Я гледай ти „Зеления Дракон”! Протежето на Перон. Бре дявол го взел. 

Днес ми е щастливия ден. Ти също идваш с нас. 
- За какво съм ти?
- Ха! Перон ще „снесе” колкото си поискам за да те върна.
- Мечтай си!
- Ще видим. Давай към изхода. Ей, наметнете я с нещо, че ще и замръзне 

дупето - подвиква към хората си.
- Нищо, ние ще я стоплим - един от пиратите посяга да я плесне по 

задника. 
Фигурата на Мари за миг се размазва. Изпращява супена кост. Пиратът 

изревава от болка. Ръката му увисва пречупена. Мари се смъква на колене, 
привива се и започва да кашля. Трепери цялата. Пиратите реват от смях. 
Ранения с изкривено лице престъпва напред. 

- Спри! Не я докосвай! - Прогърмява гласът на един грозноват гигант. - Това 
е „Боен рефлекс”, капитане. Такова нещо може да я убие. Много е дребна.

- Добре ли си? - прикляква до Мари, като внимава да не я докосне. - Можеш 
ли да го контролираш?

/Боен рефлекс се нарича едно от спорните постижения на неврохирургията. 
Чрез него многократно се засилва скоростта на реакциите и се дава контрол 
над така наречената „истерична сила”. Използването му се заплаща с 
ускорен метаболизъм и опасност от травми. Много често Рефлексът се 
„самозадейства” когато индивида е в стрес. Армията и флота вече са се 
отказали от използването му. В колония Тархлейм операцията е незаконна./ 

- Да… ще се оправя…  - прошепва Мари. - Гладна съм.
- От къде го имаш рефлекса? - Брьомберг й подава един огромен сладкиш. 

- Опасно е за такъв дребосък като теб. 
- Дълга история - Мари лакомо започва да яде.
- Ларсен, накарай я да стане… носи я ако се налага, но трябва да 

изчезваме!
- Виж сега… - обръща се към нея гиганта - Само ще те наметна с това. 

Няма да те докосвам. Можеш ли да ходиш?
Мари кимва и прави опит да се изправи. Залита и отново се отпуска на 



колене. Очите й се напълват със сълзи. - Помогни ми… моля те.
Пиратът я увива в якето си и я вдига на ръце. - Има ли някакви нейни 

вещи? – обръща се към Вилебергер.
- В гримьорната… в трета каюта… де да знам къде ти е разпиляла. 
… (премини на епизод 20).

18.
Тежка, напрегната тишина отново увисна в стаята. Перон е притворил 

очи отпуснат в креслото си. Чака. Мари опитва да остане спокойна, но без да 
усеща е стиснала дланите си до побеляване. 

 - Ами това е… аз да тръгвам - не издържа накрая. Очите й кой знае защо 
пак се напълват със сълзи. Без да им обръща внимание тя отпуснала рамене 
бавно се отправя към вратата.

- Мариане Бьорн! - прогърмява гласът на Перон. - Казах ли че може да си 
тръгнеш.

- Какво… аз…
- Моля те върни се - вече по-меко продумва оня - и махни тая погребална 

физиономия. Приготвил съм ти подарък… кутията на масичката. Внимавай да 
не я счупиш, много е ценна.

- Няма да я счупя разбира се! – сопва се веднага тя – Какви ги разправяш! 
Какво е това? – предпазливо взима изящно изработената кутия.

- Отвори го, за теб е.
- О, ами благодаря… А-у! Това са биочипове! - радостно изпищява забравила 

да се сърди - Импланти… а това е стратегическа библиотека… нали така. За 
мене ли са? Обичам те, Перон!

- А-а… сега ме заобича - подсмива се той - За теб са. Това е много повече 
от обикновена библиотека-стратег. Това са пълните и оригинални записки на 
един от Старите Шампиони. 

- Комплект биочипове за „Окупация”… искам веднага да ги разгледам… 
имаш ли апарат-Арбитър? Тоя имплант за „Дипломация” ли е? Да ето тук 
пише… Какво каза за библиотеката? Записки на Шампион? Кой шампион?

- „Четирите конника” го наричаха в края на кариерата му. Само не казвай, 
че не си чувала.

- Знам го разбира се. „Четирите конника”… голяма работа е бил едно време. 
Ама всички познават стратегиите му… има няколко учебника. 

- Познават, вятър… това тук е мнемокопие.
- Ау, в комплекта има „психо-лидер”! Ъ-ъ какво каза? Мнемокопие.. откъде 

си го докопал?
- Не съм го „докопал” имам го лично от него… приятели сме… бяхме.
- Е-ха… много е готин тоя лидер!

- Мари, слушаш ли ме?
 - Да, да… били сте приятели. Че това е било толкова отдавна. Не ти 

вярвам.
- Вярвай в каквото щеш. Едно време „Четирите конника” беше първият, 

който призова няколко психобойци едновременно - отнесено продума Перон. 
- И сега малко играчи могат да го направят… нито един без Арбитър. Събери 
комплекта. После ще разглеждаш, чиповете. 

- Ох, ама и ти си един досадник… добре де ще го прибера. (запиши код 
ТАКТИКА)

…(ако имаш код ШАМПИОН, премини на епизод 5)
…(ако нямаш този код, премини на епизод 2)

19.
Никой не се появява. След минута, две, Мари губи търпение и надниква 

към коридора зад гримьорната. Нищо. Гримовете, рогцата и всичко останало 
е изчезнало.

„А така, втасахме я” – недоволно промърморва. – Къде ли се е запилял тоя 
мухльо?

Излиза и ядосано се оглежда. Коридорът изглежда „безкраен” и в двете 
посоки. Всъщност обикаля около централната зала. На равни интервали има 
затворени врати.

- Ще взема да им се появя така както съм - произнася на глас. -  Ще ги 
шашна… 

Вратата от лявата й страна леко се отваря и двама въоръжени мъже се 
измъкват предпазливо. Оглеждат внимателно коридора и погледите им залепват 
за тялото на Мари. Един дълъг миг и двете страни се гледат с недоумение. 

- Пфу! Стреснахте ме, момчета? - Мари предполага, че тия са част от 
охраната. Греши разбира се. - Да сте виждали наоколо един мазник с наръч 
гримове? 

- Коя си ти, ма? - пита грубо единия от тях. Насочва към нея оръжието си и 
щраква някакво копче. Разнася се тихо свистене. - Гост на сенатора ли си?

- Като ме гледаш така, приличам ли ти на гост, бе тъпак!
- Остави я, Нилс - обажда се другия. – Тая е от момичетата за забавления 

на дъртия Вилебергер. Така ли е, маце?
/Мари може да реагира по два начина. 
… По-вероятно, вярна на буйния си нрав, ще „извърти” здрав шамар на 

нахалника. Тогава отнася един парализиращ лъч и временно губи интерес към 
действителността. Всъщност проспива последвалите събития.

… Другата възможност е да се престори на „нещастна жертва на 
стария извратеняк” с надежда тия да я оставят на мира. 



И в двата случая Мари напуска играта… временно. По-късно може да се 
появи в модулите „Отмъщение”, „Преден пост” или да се върне в „Игра на 
сенки”, но това са други истории./

КРАЙ. 

20.
Пиратски кораб „Фриорайт”. Колония Тархлейм. Ниска орбита около 

газовия гигант Мьолбрехт.
Основана преди няколко века, в страничен ръкав на галактиката, колонията 

е в един от периодите си на упадък. В системата има само една подходяща 
за живот планета, два газови гиганта и обширен астероиден пръстен между 
тях. Няколко орбитални градове-заводи кръжащи около Мьолбрехт и малки 
миньорски поселища пръснати из астероидите. 

Въпреки, че преживява тежък период, колонията все още успява да 
поддържа собствен трансгалактически транспорт и… боен флот. 

* * *
След като прибира всичко по-ценно от космическата яхта на сенатора, 

капитан Йохан Брьомберг насочва корабът си по развиваща се спирала, 
пресичаща орбитата на един от сателитите Мьолбрехт. Намерението му е 
да се възползва от гравитационното поле на малката луна, да ускори и да се 
„изстреля” към астероидния пояс. Петдневна, бавна но сигурна маневра. Без 
излишно мотаене в сложната гравитационна обстановка около газовия гигант 
и многобройните му спътници.

Вълненията от последните дни са повлияли зле на храносмилателната 
система на сенатора. Още на втория ден Вилебергер се сдобива с прякора 
„Стария пръдльо” и съмнителната привилегия да се разполага сам в едно 
от товарните помещения. Специално отоплено и захранено с въздух заради 
него.

След като проспа едно стандартно денонощие и се възстанови от 
невронния шок, Мари на бърза ръка се сприятели с корсарите. Успя да обходи 
и разгледа кораба. Зададе купища въпроси. Издейства си правото да влиза 
в навигационната зала и се похвали на всички, че е „дъщеря на адмирал и 
разбира от кораби”. Съвсем скоро корсарите започнаха да я приемат като 
„наше момиче” и „статута й на пленник” е забравен.

Помощник капитанът Ларсен, груб, двуметров гигант е като мека глина в 
ръцете й. Между двамата се е породила някаква странна привързаност. Мари 
по цял ден ходи по петите му и неуморно бърбори. Ларсен търпеливо отговаря 
на многобройните и въпроси, обяснява й системата за управление и я учи да 
сглобява някакви допотопни механизми. 

Това „развлечение” кой знае защо дразни капитана. Ето ги и сега. Седят на 

пода пред някаква разглобена машина. Мари, оплескана „до ушите” с чернилка 
уж слуша съсредоточено обясненията на Ларсен. Зад гърба му обаче бавно се 
оформя голяма змия и се извива напред. Изведнъж змията се стрелва и шумно 
изсъсква в ухото на гиганта. Оня скача стреснато, подхлъзва се и за малко не 
пада по гръб. Мари се превива от смях. Ларсен посяга с огромното си ръчище, 
сграбчва я за предницата на работния комбинезон и я вдига към лицето си.

- Ще ме задушиш мечок такъв - смее се Мари и го перва по ушите. - 
Уплаших ли те? Хайде сега, мама Мари сега ще гушне и ще успокои, малкото 
глупаво мече. - Прегръща го през врата и му „лепва” шумна целувка.

Ларсен я подхваща внимателно, среща погледа на капитана, изчервява се, 
но не може да скрие широката си усмивка. 

- Каква идилия само - недоволно промърморва Брьомберг и отвратен им 
обръща гръб. - „Много е странна” - мисли си капитанът - „Вилебергер разправя, 
че е почти на тридесет… не мога да повярвам, държи се като дете”.

- Имаме си гости, капитане - прозвучава по интеркома - Изглежда като 
боен кораб.

* * *
В командната зала на пиратския „Фрийорайт” цари напрежение. Бойният 

кораб „Свен IV” - тежък крайцер първи ранг преди няколко часа е навлязъл 
с хиперболична скорост в системата на Мьолбрехт.  Гравитационното поле 
го завърта около планетата. Крайцерът намалява скоростта си и според 
навигационния компютър след 1320 минути (около 22 часа) ще пресече 
траекторията на корсарите.

Големият въпрос е тях ли търси или изпълнява някаква своя задача. Капитан 
Бромберг няма кой знае какъв избор.

Ако без причина смени сегашния ”икономичен курс”, другият капитан 
почти сигурно ще ги последва за да разбере защо бягат. В този случай по-
лекият и маневрен „Фрийорайт” има някакви шансове да се измъкне. (премини 
на епизод 22)

Ако обаче продължи по сегашния курс и крайцерът търси тях, неминуемо 
ще попаднат в обсега на оръжията му. Или просто ще се разминат ако срещата 
е случайна. (премини на епизод 24)

 
21. 

Пиратски кораб „Фриорайт”.  Равновесна точка на Мьолбрехт и Смооми. 
Крайцерът е намалил скоростта си и всеки момент ще влезе в орбита 

около малката луна. Не дава никакви признаци, че се интересува от пиратския 
кораб.

Верен на стратегията си Бьомберг води кораба по спирална траектория. 
За разлика от „Свен IV”, „Фриорайт” се ускорява. Ако продължи така 



гравитационното поле на сателита ще го завърти и изстреля по дълга орбита 
към астероидния пояс. 

В момента двата кораба са в почти успоредни срещуположни курсове. След 
малко повече от два часа ще се разминат и Смооми ще остане между тях.

Целият екипаж и двамата „пътници” са в навигационната. Настанени и 
опаковани в противоударните кресла. За всеки случай - според думите на 
Бьомберг. 

Пет минути до срещата. Бойният кораб мълчи. От напрежение Мари почти 
е спряла да диша. Малкият невропарализатор пари ръката й.

„Мисли за Шампионата, момиче” - прошепва си тя.
Предпазливо хвърля един поглед към Вилебергер. Оня я гледа отчаяно. 

Прави някакви знаци с очи.
Отвратена от себе си Мари насочва оръжието в тила на Брьомберг. 

Капитанът застива за миг и клюмва напред, увиснал на предпазните колани. 
Ларсен опитва да каже нещо и също се отпуска зашеметен. Половината 
екипаж е приспан преди да разбере какво става. Останалите просто нямат 
време да реагират. За тридесет секунди всичко приключва.

Мари се освобождава от креслото, избутва Брьомберг и спира двигателите 
на кораба. Включва външния предавател на максимална мощност.

- Транспортен кораб „Фриорайт”. Говори Мари Бьорн. Корсарите са 
неутрализирани. Моля не стреляйте. Чакаме евакуация.

Отначало крайцерът не отговаря, после капитанът му отказва да повярва. 
Подозира капан. Налага се Вилебергер да се включи в разговора и като 
удостовери самоличността си да поведе преговорите.

Един час по-късно всички са на крайцера. „Фриорайт”  е изоставен на 
собствената си съдба.

/В това разклонение на сюжета Мари се връща в орбиталния град 
Тролхайм. Вилебергер разбира се не изпълнява обещанието си да й съдейства 
за възстановяване на регистрацията. Точно обратното. Уплашен, че Мари 
може да се възползва от даденото „в момент на слабост” обещание, той 
прави всичко възможно да провали участието й в Елиминациите. 

Пред Мари има два възможни пътя: 
1. Да се довери изцяло на Перон, да изтърпи „отвратителните” му 

наставнически маниери и да се възползва от готовността му да й помага в 
Играта. Без да се интересува от целилите и методите му. 

2. При първа възможност да се измъкне от задушаващите грижи на 
Перон. Да напусне орбиталният град и колония Тархлейм. Това означава да 
изостави Голямата Игра поне до следващия Шампионски кръг.

Приключението продължава в модулите „Игра на сенки” или 
„Отмъщение”. Входът към „Преден пост е затворен”

Но това вече е друга игра./  КРАЙ.

22. 
- Ако ще сменяме курса трябва да го направим сега, капитане - обявява 

Ларсен след кратка консултация с компютъра. Мари безуспешно се опитва да 
се пъхне под ръката му и да разгледа данните. Оня я избутва внимателно, сега 
не е време за игри.

- Да се махаме - решава Брьомберг - ние изглеждаме като обикновен минен 
транспорт, ама откъде да знам какво може да му хрумне на оня. Преминаваме 
на хиперболична. Ларсен остава с мен в навигационната, всички останали 
да се опаковат в „ковчезите”! Имате тридесет минути. Да не забравите 
Вилебергер!

- Какво разправя тоя - пита подозрително Мари - какви са тия ковчези?
- Това са койките в режим на претоварване. Затварят се и налягането се 

увеличава за да компенсира натиска от инерцията.- разсеяно обяснява Ларсен 
- Хайде бягай! Имаме работа тук.

- Не смей да ме отпращаш така! Оставам с вас!
- Не и този път. Пет часа при ускорение 7g, после още два на „минус” 2g. 

Няма да издържиш. Хайде, Мари, остави ни.
* * *
Двадесет часа по-късно. Каюткомпанията на „Фриорайт”.
По всичко изглежда, че корсарите ще се измъкнат от преследването. „Свен” 

не се вижда на нито един екран. Капитан Брьомберг доволен от себе си влиза 
в тясното помещение. Има намерение да си приготви една солидна закуска и 
после добре да се наспи. Поне за сега корабът е в безопасност.

В каюткомпанията е само Ларсен. Отворил една малка аварийна аптечка 
помощник капитанът се опитва да спре кръвта течаща по лицето му.

- Да не се поряза докато се бръснеше - без особено любопитство пита 
Брьомберг. - Върви в лазарета Ларс, ще изплескаш всичко.

- Предпочитам сам - промърморва оня. 
- Какво се е случило? Дай да ти помогна. Бре, как го направи това? Ще 

трябва да се зашие.
От окото, през бузата, до брадата на Ларсен се спуска дълбока, грубо 

разкъсана драскотина. Цялата му страна е червена. Изглежда като попарена.
- Малка авария – без желание обяснява оня. – Не вдигай такава врява.
Брьомберг измъква от комплекта малък хирургически автомат и сръчно 

поставя няколко пристягащи скоби на раната.
- Готово... малко ще ти загрози фасона, ако не възразяваш. И какво каза, че 

е станало?
Ларсен се прави, че не е чул въпроса. Извръща се настрани и започва да 

маже с някакъв гел изгорените места. Брьомберг го оглежда любопитно. Едва 
сега забелязва, че Мари я няма.

- Ларс, къде е твоя дребосък? Как така не се е заела да лекува и успокоява 



малкото си мече? 
- Спи.
- Спи значи? По това време? Да не сте се скарали?
- Да спи, стига Йохан, махай се.
- Слушай, мой човек, познавам те от десет години. Казвай какво се е 

случило? Тя ли те подреди така?
- А... м-м-м... не... откъде ти хрумна.
- Ами Мари спи по никое време, ти изглеждаш, като че си се борил с 

харпия... какво да си помисля. Хайде изплюй камъчето. 
- Остави ме на мира, какво си се лепнал!
- Я чакай - започва да се превива от смях Брьомберг - нека позная. Ти 

дръвник такъв най-после си се престрашил... ха-ха-ха... обаче си забравил за 
Бойния рефлекс. Така ли е?

- Глупости говориш. Не стана така. Ако искаш да знаеш оня неин дракон 
го направи.

- Хайде разправяй най-сетне!
- Бяхме в работилницата. Да знаеш, че оня „мозък” наистина е кибер-

система „Молетроник”. Мари също мисли така.
- Много знае тя.
- Ами май знае. Успя да го активира за малко. По едно време й омръзна и 

започна да си играе с дракона. Показваше разни номера. Пускаше го да лети 
срещу мен и се радваше ако успееше да ме „стресне”. Като дете е понякога... 
После стана нещо странно. Тя уж стоеше до мен, виждах я... а все ми се 
струваше, че гледам дракона... не знам как да ти обясня. Мари все едно беше 
там и едновременно с това я нямаше. Драконът все така обикаляше из залата, 
но беше станал някак си по-истински. Разбираш ли...

- Разбирам, карай на кратко. Защо те нападна?
- Ами... аз... нещо ми стана. Усещах някакво привличане... аз... май не 

трябваше да го правя...
- Какво, бе човек? Да не си й посегнал!
- Да... не... погалих я по гърба - бързо изрича Ларсен. 
- Е...
- Ами това е. Драконът ме връхлетя. Издиша пламък, съдра ми бузата и 

изчезна. За миг помислих, че ще ми откъсне главата. Не разбирам как стана, 
това нали са само илюзии. Нещо като холограми... нали така...

- Не са холограми. Когато го правят без Арбитър играчите въздействат 
директно на подсъзнателно ниво. Не го ли знаеше. Ако твоето „вътрешно аз” 
е убедено, че си ранен, раната ще е истинска. Тоя дребосък, може да стане 
много опасна ако не се научи да го контролира. Тя... опа-а-а... 

На входа се е появила Мари. Разрошена, отпусната, с вид на човек току що 
събудил се след тежък кошмарен сън.

- Добро утро, момчета. Има ли кафе в тоя автомат... не... как ми се пие кафе, 
нямате си представа. Йохан, нали няма сам да изядеш такъв голям сандвич... 
ще почерпиш ли дамата?

Докато бърбори Мари взима сандвича на Брьомберг и започва да яде.
- М-м-м... браво... сам ли го направи? Значи ще си направиш друг... тоя ми 

го подаряваш...
По едно време забелязва, че двамата я гледат странно. Вижда кръвта по 

лицето и дрехите на Ларсен и апетита и минава.
- Какво се е случило? - пита загрижено. - Кой ти направи това? Само ми 

кажи и аз... 
Внимателно докосва раната. Замръзва. Тялото й потръпва като ударено от 

ток.
- Аз ли бях... Зеления Дракон те е наранил... оле-ле... защо съм го 

направила!
С огромна неохота Ларсен разправя какво се е случило. Мари е съкрушена. 

Мисълта, че може да нарани единствените хора, които смята за приятели е 
непоносима.

- Капитане, трябваш ни в навигационната. Веднага! – прозвучава по 
интеркома - Пак оня крайцер.

* * *
Кораб на корсарите „Фриорайт”. Навигационна зала. 
Пред екраните са само Брьомберг, Ларсен, първият навигатор Нилс и... 

Мари. След последната случка, Ларсен не иска да я изпуска от погледа си.
- Интересно кой управлява тоя крайцер - мърмори недоволно капитанът 

на корсарите докато разглежда данните от навигационния компютър. - Или е 
много умен или е голям късметлия. Надявам се да е първото.

- Защо искаш да е умен - любопитно пита Мари - Аз бих предпочела да не 
е чак толкова умен и да ни остави на мира. Нали разправяше, че няма как да 
ни проследи. Щом го е направил, значи е по-умен от теб. Какво му е хубавото 
на това?

- Стига, Мари, остави го на мира. Йохан иска да каже, че предпочита да е 
„умен и предсказуем”.

- Това някакви лафове от флота ли са... Я по-добре ми кажете какво толкова 
сте се вторачили. Екранът показва, че  „Свен” е пред нас и се отдалечава. 
Нищо не разбирам.

- Ясно, че не разбираш - обажда се навигаторът. - Капитане, накарай я да 
замълчи, не мога да се съсредоточа. 

- Ама аз само искам да разбера...
- Ларсен, изведи я от залата. Ще се справим с изчисленията и без теб. После 

обаче те искам на пилотския пулт. Ако трябва учи я на астронавигация или си 
играйте с дракончета... само да не бърбори толкова.



- Няма да го забравя това Йохан Брьомберг! – Възмущава се Мари...
... - Хайде, Ларс, дай да видим какво му е сложното на разните астро ала-

бала (премини на епизод 36)
... - Повече няма да се обаждам. Искам да остана. (премини на епизод 32)

23. 
„Мисленето” се проточва няколко минути. Мари вече е решила, че няма 

да участва в интригите на Вилебергер. Колебае се дали да го издаде. Колкото 
и да не го харесва, някак си не може да приеме мисълта той да пострада по 
нейна вина. Не вярва, че Брьомберг, ще го изхвърли в космоса. Ако се стигне 
до проверка, по-вероятно и по-логично е да го използва като заложник.

Корсарите обаче могат да станат груби ако разберат, че сенатора има 
намерение да ги предаде.

От друга страна информацията, че крайцерът търси точно тях, може да се 
окаже важна. Ами ако сенаторът лъже… Освен това Брьомберг разправяше, 
че има резервен план.

- Така да бъде… разбрахме се - казва най-после Мари - Дай ми 
невропарализатора.

- Значи ще ми помогнеш?
- Нали това ти разправям, бе - няма да го направи, но нищо не пречи да го 

обезоръжи, за всеки случай - хайде, не искам да ме виждат тук.
- Няма да те видят, никой не влиза тук - промърморва сенаторът.
- Що ли не се учудвам… - демонстративно подушва въздуха Мари, сбърчва 

нос, скрива оръжието под якето си и излиза.
Навън за малко не се сблъсква с капитана. 
- Какво търсиш тук - казват едновременно и двамата.
- Тоя кораб е мой - окопитва се първо корсаря. - Доколкото си спомням не 

сме те избирали за капитан. При Вилебергер ли беше?
- И да съм била, какво толкова. Я кажи къде е Ларсен… нещо ми се губи 

днес. - Бърза да смени темата Мари.
- Какво криеш, момиче? - мръщи се капитанът. Голяма грешка!
- Не ми викай момиче! - Моментално се отзовава Мари - Нищо не крия. 

Какви ги разправяш!
- На виж. - Пъхва парализатора в колана зад гърба си и разперва ръце. - 

Искаш ли да ме претърсиш! - пита предизвикателно.
- Да бе… само това ми липсва. Не се прави, че не разбираш. Искам да знам 

какво си шушукаш със сенатора.
- О това ли - отдъхва си Мари. - Той каза, че може да ми върне 

регистрационния чип… когато го пуснеш. Само опитвам да се държа мило с 
него.

- А-а… хм… добре де… - съвсем очевидно е, че Бьомберг иска да каже 
нещо, но не знае как да започне. 

- Какво ми хъмкаш - любопитно пита Мари - Хайде казвай. Искам да 
намеря Ларсен.

- Точно него имам предвид - престрашава се Бьомберг. - Излагаш го пред 
хората…

- Така ли-и-и… - наежва се веднага Мари. – Ларс ли ти се оплака?
- Не разбира се… 
- Някой се е осмелил да му се присмива в очите?
- Не говори глупости, аз само…
- Ти само какво? Искаш да кажеш, че както си дремеше в навигационната, 

при теб пристигна делегация от екипажа и ти казаха: „Гледай сега капитане, 
оная Мари покварява нашия Ларсен”.

- Мари, аз съм напълно сериозен. Хората говорят… 
- Подслушваш екипажа, така ли Йохан Брьомберг?
- О-о-о, стига глупости…
- Ревнуваш, скъпи - закачливо казва Мари и хуква по коридора. - Брьомберг 

- спира се изведнъж - ако чуеш някой да се подиграва на Ларс, прати го да 
провери как зараства ръката на Петерсон.

Има само десет часа до срещата с крайцера и Мари набързо решава…
… да предупреди капитана за интригите на Вилебергер ( премини на епизод 25)
… че не си заслужава да занимава Бьомберг с глупостите на сенатора 

(премини на епизод 28)

24.
- Ако ще сменяме курса трябва да го направим сега, капитане - обявява 

Ларсен след кратка консултация с компютъра. Мари безуспешно се опитва да 
се пъхне под ръката му и да разгледа данните. Оня я избутва внимателно, сега 
не е време за игри.

- Продължаваме - решава Брьомберг - ние изглеждаме като обикновен 
минен транспорт.  

- Ако ни спрат за проверка? Не рискуваме ли излишно?
- Не! Гледай сега. Ще ни засекат ето тук. Точно в „Лагранж едно” на 

Мьолбрехт и Смооми. Имаме още един коз в ръкава… 
* * *
Десет часа до срещата. Карго помещението приспособено за „спалня” на 

Вилебергер. 
Сенаторът е повикал Мари и се опитва да я убеди да предаде новите си 

приятели.
- Слушай ме внимателно - търпеливо обяснява той. - Ако се разминем ще 



ни откарат в астероидния пояс. Кой знае в коя забутана колония. Мен ще ме 
пуснат… зная вече какво искат. Ама теб… мислиш ли че Перон много го е 
грижа за теб.

- Защо те отвлякоха всъщност - пита любопитно тя. - Тия момчета са 
симпатяги, не ме е страх. Щом Перон не го е грижа за мен и аз не се интересувам 
от него. Да върви по дяволите.

- Не е твоя работа защо съм тук. Ако ми помогнеш ще издействам да ти 
върнат регистрационния чип.

Ха сега де! Изкушението е прекалено силно. 
Мари решава да обсъди плана на сенатора. (премини на епизод 26)
Без повече коментари Мари му обръща гръб и го оставя да ругае безсилно 

след нея. (премини на епизод 28)

25. 
Кораб на корсарите „Фриорайт”. Карго помещение приспособено от Ларсен 

за „работилница”. Девет часа до срещата.
Екипажът на „Фриорайт” няма друго занимание, освен да чака 

разминаването с крайцера. Напрежението расте. Времето сякаш спира да тече. 
Ларсен е в „работилницата” си, надвесен над разпръснатите части на някакъв 
сложен механизъм. Това е неговият начин да се справи с досадното чакане.

Мари, хитро усмихната, предпазливо се опитва да се промъкне зад гърба му 
и да го стресне. Детайлът, който Ларсен разглежда привлича вниманието й.

- Ей, това е Арбитър - казва учудено - от най-добрите. Къде го намери. Не 
знаех, че на кораба имате такова нещо. Защо си го разглобил?

- Не е арбитър, от къде го измисли? Това е блок за управление на минен 
ескаватор. 

- Не можеш да ме излъжеш - смее се Мари - Нали го виждам, кибер-интелект 
система „Молетроник”. Гледай сега какво става. - Присяга се и прокарва ръка 
по повърхността. - Ето така се включва. 

И наистина, под пръстите й оживяват някакви светлинки. Примигва и се 
осветява малък дисплей.

- Видя ли... дано не си го счупил като си го разглобил. Къде е сензорния 
блок?

- Няма сензори. Не си играй с това, опасно е. Никакъв арбитър не е. Беше 
монтиран на един много стар минен ескаватор. Открихме го случайно. Имало 
е срутване и машината беше повредена и изоставена. Убедих Йохан, че ако 
поправя „мозъка” ще изкараме добри пари. Знам, че е „Молетроник”. Как 
го активира? Нямаш представа от колко време се мъча. Тая проклетия е с 
напълно изгорял входно изходен блок

- А...м-м-м... виждала съм такива... няма значение - промърморва Мари. – 
Казвам ти това е Арбитър. Слушай имам да ти съобщя нещо важно - сменя 

темата тя. - Повикай Йохан.
Докато Ларсен разговаря с капитана Мари, без да я забележи, измъква 

имплант „психо-лидер” и го прилепва до просветващия дисплей. Нещо тихо 
жужи, хаотично премигващите точки изгасват, после светват пак и бързо 
оформят някакви символи.

- Той ще ми каже на мене... минен ескаватор... дрън-дрън. - Подсмива се 
Мари и прибира импланта. Светлините угасват. - Голяма изненада го чака. 
(запиши код КИБЕР)

- Какво направи преди малко? - Пита Ларсен. - Изключи ли го?
- А-а... не... той сам си загасна. Май си прав... някакъв повреден „мозък” е.
- Стори ми се, че ти... няма значение. Брьомберг заяви, че не иска да се 

разправя с теб, каза да сме се оправяли сами. Стори ми се ядосан... защо все 
го дразниш?

- Аз да го дразня - невинно примигва с очи Мари - Ларс, миличък, нали ме 
познаваш. Не съм виновна, че е такъв ревнивец.

- Точно така, познавам те - промърморва недоволно Ларсен. - Защо Йохан 
да е ревнивец?

- А бе остави го Брьомберг.- сконфузва се Мари и набързо разправя за 
плановете на сенатора.

- Обаче аз го преметнах и му взех парализатора - завършва гордо и подава 
оръжието на Ларсен.

Помощник капитанът не намира нищо смешно в случката. Няколко 
секунди мисли съсредоточено, после изведнъж заявява на Мари, че тя трябва 
веднага да напусне кораба с една от транспортните совалки. Следва кратка, но 
бурна кавга, която не е нужно да пресъздаваме. Накратко Ларсен се опасява, 
че ако се стигне до битка или преследване Мари ще пострада заедно с всички. 
Това той не можел да позволи. Според него ако тя открито напусне кораба, от 
крайцера ще я приберат. Няма причини да я обвиняват за нещо. 

Отначало тя „отказва да слуша такива глупости”, спори, плаче и се 
сърди. Накрая е принудена да се съгласи, че едно „пиратско приключение”, 
независимо успешно или не, най-вероятно ще провали плановете й за  участие 
в наближаващите Елиминации. Това обаче е единствената отстъпка, която 
прави. Последната дума ще е нейна и не само Ларсен, ами цялата пиратска 
гилдия няма да я убеди в противното. Мари не е от хората, които се колебаят 
дълго, минута две на размисъл и решението е взето...

…съгласява се да замине. Поставя условие Ларсен да я потърси „когато 
всичко се размине”. Кара го да запомни няколко кода за връзка и двамата отиват 
да „зарадват” капитана с току що съставения план. (премини на епизод 29 )

… отказва категорично да замине. Накрая Ларсен отстъпва и двамата 
отиват да „зарадват” Брьомберг с информацията, че крайцерът се е появил 
специално в тяхна чест. (премини на епизод 27)



26.
- Обещаваш ли за чипа? - пита.
- Имаш думата ми!
- И защо трябва да ти вярвам?
- Така ще си отмъстя на Перон. Това достатъчно ли ти е.
- Вие май доста се мразите… какво си намислил?
- Виж какво имам - показва й скрит в разхвърляната койка невропарализатор. 

- Ти ходиш където си искаш. Когато „Свен IV” наближи всички ще са в 
навигационната. Зашеметяваш ги и готово. От крайцера ще ни приберат. 

- Как  го докопа - учудва се Мари. - Откъде си сигурен, че крайцерът ще ни 
спре? О, че това няма батерия.

- Ще ни спре и още как. Тия глупаци мислят, че са повредили хиперлинкът 
на яхтата ми. Ама аз съм хитър - имам резервен. Ти ще вземеш батерия. Нали 
все се вреш в машинното подир оная мечка Ларсен.

- Тоя кораб няма „машинно” и Ларсен не е мечка! - сопва се Мари - 
Внимавай какви ги говориш!

- Добре де, добре… пошегувах се… ще го направиш ли?
- Непоследователен си, Вилебергер. 
- Какво искаш да кажеш?
- Разправяш, че ако не ни спрат със сигурност ще те пуснат за откуп или 

там каквото ще искат. Нали така?
- Ами да, обаче…
- Какво обаче. Ако крайцерът ни залови ще те освободят… ако не ни залови 

Йохан ще те пусне… за какъв дявол ти е тая конспирация с невропарализатора. 
Само не казвай, че го правиш заради мен. Няма да ти повярвам.

- Защото Брьомберг ще ме убие ако се види натясно, тъпачко! - крещи 
изгубил самообладание сенаторът. - Ще ме издуха през някой шлюз и ще 
заличи всички доказателства.

- „Тъпачко”, не беше правилния подход. Ще опиташ ли пак или да си 
тръгвам. 

- Моля те, Мари не ме оставяй… те ще ме убият… извини ме, не исках да 
те обидя.! Страх ме е! Заклевам се, че ще ти върна чипа. Ще ти помогна да 
станеш Шампион… ще…

- Стига! Млъкни за малко! Нека да помисля.
/Правото на избор, тук зависи от предишните действия на Мари/
При код ШАМПИОН, тя отказва да предаде Перон и новите си приятели 

(премини на епизод 23)
При код ОТМЪЩЕНИЕ след кратко колебание се съгласява (премини на 

епизод 21)
Ако липсват и двата кода има право на избор:
… отказва, (премини на епизод 23)     … приема, (премини на епизод 21) 

27. 
Брьомберг въобще не е очарован от получената информация. Мълчалив и 

намръщен изслушва обясненията на Мари. Нарежда да доведат Вилебергер 
и набързо, с доста по-груби методи, измъква истината. За съжаление оня 
потвърждава думите й. Дори се опитва да изкара Мари инициатор на плана. 
Тя съвсем се „вкисва”. До последния момент е очаквала, че всичко ще се 
окаже един голям блъф.

Отначало капитанът на корсарите e склонен да подкрепи идеята на Ларсен, 
че Мари трябва да замине сама. Смята, че идентифицирането и прибирането 
на совалката може да забави по някакъв начин крайцера и да даде така 
необходимата преднина на техния кораб.

Не е познал! Мари набързо му разяснява кой е и колко малко значат за 
нея заповедите му. Корсарят с удоволствие би се отървал от своенравния 
дребосък... даже би платил на капитана на крайцера да я прибере. Обаче 
предпочита да премълчи.

Нека не оставаме с грешно впечатление за Брьомберг. Той е капитан на 
пиратски кораб, бивш офицер от космическия флот на Тархлейм и в никакъв 
случай не би трябвало да бъде възприеман като нерешителен и мекушав. 
Причината да понася капризите на Мари е приятелството му с Ларсен, на 
който дължи много, включително и живота си.
Така или иначе Мари остава, а екипажът на „Фриорайт” ще направи опит 
да се изплъзне от преследвачите си. Както вече беше споменато пиратският 
кораб няма никакви шансове ако се стигне до битка.

Маневрата, до която Брьомберг смята да прибегне е много рискована и 
може да има успех само ако от крайцерът не стрелят по тях. Единствената им 
надежда е, че капитанът на бойния кораб ще се опита да опази  Вилебергер и 
няма веднага да ги пръсне на парчета.

/Поради липса на място маневрите на двата кораба няма да бъдат 
разигравани. Решенията ги взима капитана на корсарите, а Мари е само 
зрител. В това разклонение продължението до голяма степен зависи от 
действията на противниковия капитан. „Свен  IV” е по-слабо маневрен, но 
с много по-мощни двигатели и в конкретната обстановка се намира в по-
добра позиция. Затова тук ще трябва да прибегнем до помощта на шанса. 
Може да се използва зарче, монета или комплект карти.

… (при четно число, ези или черна карта, премини на епизод 42)
… ( нечетно число, тура или червена карта, премини на епизод 31)

28.
Пиратски кораб „Фриорайт”.  Равновесна точка на Мьолбрехт и Смооми. 
Крайцерът е намалил скоростта си дотолкова, че всеки момент ще влезе 



в орбита около малката луна. Не дава никакви признаци, че се интересува от 
пиратския кораб.

Верен на стратегията си Бьомберг води кораба по спирална траектория. 
За разлика от „Свен IV”, „Фриорайт” се ускорява. Ако продължи така 
гравитационното поле на сателита ще го завърти и изстреля по дълга орбита 
към астероидния пояс. 

В момента двата кораба са в почти успоредни срещуположни курсове. След 
малко повече от два часа ще се разминат и Смооми ще остане между тях.

Целият екипаж и двамата „пътници” са в навигационната. Настанени и 
опаковани в противоударните кресла. За всеки случай - според думите на 
Бьомберг.

Три минути до срещата. Бойния кораб мълчи. От напрежение Мари почти 
е спряла да диша. Корабът вече се отклонява и натоварването расте.

- Освободихме се от Мьолбрехт – съобщава капитана – Честито на всички. 
Още малко и Смооми също ще ни пусне. Дали да не ги поздравим тия…

Удар! Серия алармени сигнали се включват в навигационната на 
„Фриорайт”. Корабът започва да се отклонява от курса.

- Това пък от къде дойде? - вика Бромберг - Ударихме ли нещо! Внимание! 
Ларсен, Нилс… двигателите…

Капитанът на „Свен IV” е изчакал до последния възможен момент, и само 
по прогнозите на тактическия компютър е стрелял. Крайцерът е изпратен да 
търси пиратите и капитанът му току що доказа, че не случайно управлява най-
добрия боен кораб на колонията. Оказва се, че яхтата на сенатора е имала таен 
хиперпредавател и екипажа веднага е съобщил за нападението.

Изстрелът поврежда основните двигатели на „Фриорайт”. Скоростта 
му не е достатъчна и той влиза в орбира около Смооми. Вярно по различна 
траектория от крайцера, но и без особена възможност да маневрира. Няма 
къде да избяга. Двата кораба се разминават без да си разменят сигнали. Освен 
фаталния изстрел. Въпрос на време е „Свен IV” да изравни скоростта си с 
корсарите и да ги плени.

Време… малко но достатъчно за хитрия Брьомберг. Сега е негов ред покаже 
кой едно време беше „първенецът” на офицерската академия. 

/Поради липса на място маневрите на двата кораба няма да бъдат 
разигравани. Решенията ги взима капитана на корсарите, а Мари е само 
зрител. В главното разклонение пиратите са принудени да напуснат кораба 
и да бягат с транспортните совалки. Вилебергер, заедно с двама корсари, 
които са решили, че им стига, остават на повредения кораб. Мари има избор 
- да остане на кораба или да бяга с пиратите. 

Ако остане се връща при Перон в основната линия „Игра на сенки”. По 
желание на читателя КРАЙ.

 Мари обаче се страхува, че след като отказа да помогне на сенатора, 
той ще я „натопи” за нещо. Не трябва да забравяме, че тя в известен 
смисъл е „извън закона”. Перон разбира се без проблеми ще я измъкне от 
всякаква каша - ама кой да се сети. В това разклонение Мари бяга заедно 
с Ларсен и още няколко пирати. Измъкват се от обстрела на крайцера, с 
цената на маневра, която ги запраща към Рикебийон обитаемата планета 
на системата. (премини на епизод 40)

29. 
Брьомберг въобще не е очарован от получената информация. Мълчалив и 

намръщен изслушва обясненията на Мари. Нарежда да доведат Вилебергер 
и набързо с доста по-груби методи измъква истината. За съжаление оня 
потвърждава думите й. Дори се опитва да изкара Мари инициатор на плана. 
Тя съвсем се „вкисва”. До последния момент е очаквала, че всичко ще се 
окаже един голям блъф.

Отначало капитанът на корсарите отказва да освободи Мари. После 
се съгласява с доводите на Ларсен, че идентифицирането и прибирането 
на совалката може да забави по някакъв начин крайцера и да даде така 
необходимата преднина на техния кораб.

Маневрата, до която Брьомберг смята да прибегне е много рискована и 
може да има успех само ако от крайцерът не стрелят по тях. Единствената им 
надежда е, че капитанът на бойния кораб ще се опита да опази  Вилебергер и 
няма веднага да ги пръсне на парчета.

* * *
Совалката се отделя от „Фриорайт”. Мари включва предварително 

подготвеното съобщение, добавя картина от кабината (нека се уверят, че 
е сама) и вперва очи в екраните. Корабът на корсарите се смалява бързо. 
Главните двигатели изригват огнена река и след секунди „Фриорайт” е само 
светла точка на навигационния дисплей .

От крайцера питат нещо, дават някакви заповеди. Мари не им обръща 
внимание. Нека си викат. Крайцерът бавно се завърта и също включва 
двигателите си. По-малко маневрен, но с много по-голяма мощност той се 
насочва по курс пресичащ най-вероятната траектория на корсарите.

- Нима ще ме оставят - промърморва почти безразлично Мари. - Да става 
каквото ще.

  В този момент совалката е уловена в „буксирен” силов лъч и се устремява 
към бойния кораб. Ускорението от „дръпването”, прибавено към инерцията от 
маневрата на крайцера я притискат в пилотското кресло. Внезапният натиск 



изкарва въздухът от гърдите й. Капакът на противоударната система се затваря. 
Някаква маска се прилепва до лицето й. Мари вече не усеща нищо.

* * *
Тъмнина...
Стълбата към олтара на Лунния храм е потънала в непрогледен мрак. 
Тишина...
 Въздухът е застоял и абсолютно неподвижен. Тук сякаш самото време 

е спряло. Единствено хладните плочи под босите крака на Мари й дават 
някакво усещане за реалност. Тя прави крачка напред. Камъните изчезват. 

Крачка. Въздухът сякаш се сгъстява... или силата й изтича. Все едно се 
опитва да ходи на сън.

Крачка. Не може да разбере движи ли се въобще. Още по-малко знае къде 
трябва да иде и защо трябва да бъде там.

Още едно усилие. Дали ходи или просто безсилно пристъпва на място. 
Тази мисъл постепенно измества всичко друго от главата й.

Паника...
Мари знае, че трябва да стигне някъде... но къде и как няма представа.
Просветление... 
Тя прекратява усилията си. Затваря очи - тук няма какво да се види. 

Отпуска се на колене - тук не може да ходи. Бавно поема дъх. Вече знае 
какво да прави.

Драконът отваря очи. На това място за него няма тайни. Дългата 
стълба пред олтара мътно блести.  Драконът се изправя и разперва крила. 
Тръгва нагоре. Едновременно с него тръгва Мари. Гледа през неговите очи. 
Използва силата му. Сега тя е Дракона.

Светлина...
* * *

… не... няма никакви травми, спи.... вероятно шок от претоварването... не, 
не мога да го направя... има имплантиран защитен резонатор.... да, регистриран 
е... разбира се, проверих всичко...

Погледът на Мари постепенно се прояснява. Намира се в ярко осветена 
стая, заобиколена от успокоително премигваща апаратура. Слаб, млад мъж, 
облечен в бледосиня униформа говори пред екрана на интеркома. 

- Къде е това - обажда се Мари и се опитва да стане.
- А, значи се събудихме - набързо приключва разговорът мъжът и се обръща 

към нея - Как се чувстваш? Някакво замайване? Дезориентация?
- Нищо ми няма. Къде съм!
- Лазарета на „Свен IV” разбира се. Не помниш ли? - пита загрижено той.
- Помня... - промърморва Мари - как да не помня. Какви ги разправяш? 

Защо съм тук?  Аз си тръгвам - става и започва да отлепва разни датчици от 
тялото си.

- Легни ако обичаш - твърдо казва лекарят. - Слаба си още. Защо не включи 
двигателите? За малко да те взривят.

- Какви ги разправяш...
- А казваш, че помниш всичко - поклаща глава медикът. - Ти беше в 

совалката, която избяга от оня кораб дето го преследваме. Нямаше време да те 
чакаме. Пилотите се опитваха да те накарат да включиш двигателите и да се 
приближиш. Защо не го направи. Добре, че беше в обсега на буксирния лъч... 
иначе...

- Какво стана с „Фриорайт”?
- С кой... а, корабът... измъкнаха се. Чух офицерите да разправят, че са 

преминали в хиперниво-А. 
- Аха... добре... ъ-ъ-ъ... искам да кажа жалко, че не сте ги хванали. - Мари 

се отпуска в леглото, обръща се настрани и доволно се усмихва. - Остави ме 
сега. Искам да поспя.

/В това разклонение Мари се връща в орбиталния град. Играта продължава 
по основната сюжетна линия на модула „Игра на сенки” с възможност да 
продължи в „Преден пост”. Входът към модула „Отмъщение” е затворен./

КРАЙ.

30. 
- Имаме няколко стратегии, капитане - обявява навигаторът. - Най-добрия 

план ни дава около 65% вероятност за успех... съжалявам.
- Добре! Всички по местата. Нилс, вкарай данните за това, дето си го 

отбелязал под номер седем.
- Но тук имаме под 30% шанс... не разбирам.
- Побъркал си се по тия компютри. Ще минем на ръчно управление. 
- Смяташ да управляваш ръчно в астероидния пояс? Шефе, ти не си в ред.
- Само докато стигнем. После ще импровизираме.
- Не мога да програмиран компютъра, ако не знам какво смяташ да 

правиш.
- Вярно... ама аз също не знам... важното е, че и на „Свен” няма за знаят.
Сега е време Мари да направи своя ход.
- Брьомберг, преди да си направил поредната глупост ще чуеш ли един 

разумен план.
- Замълчи, момиче...
- Не ми викай момиче! 
- Изслушай я, Йохан - обажда се Ларсен - Мари, обясни без да се караш.
- Аз не се карам... о-о-о... добре. Слушай сега.
Планът на Мари е следният. Свързват се с капитана на крайцера и обявяват, 



че освобождават Вилебергер. Едновременно с това, тя излита с една от 
аварийните совалки, все едно в нея е сенаторът. Преструва се, че има някаква 
повреда. „Свен IV”  ще бъде принуден да „преследва и спасява” совалката. 
През това време корсарите се измъкват.

- Хитро. - признава Брьомберг - Обаче няма да стане. От „Свен” ще искат 
да разговарят с Вилебергер, трябва да му дават инструкции. Ще разберат, че 
не е в совалката. 

- Капитане, можем да направим записи с неговия глас. Ще програмираме 
компютъра да подбира фразите.

- Няма да се получи, Нилс компютърът на совалката няма да мине „теста 
на Тюринг”... не и срещу тактическия анализатор на крайцера.

/Алън Тюринг, английски математик и логик. Поставя основите на 
теорията за изкуствения интелект. „Тестът на Тюринг” е метод, чрез 
който би трябвало да се определи дали събеседника е човек или компютър./

- Не ви трябва компютър, момчета - прекъсва ги Мари. – Нали аз ще бъда 
в совалката.

Изведнъж на мястото й се появява образът на сенатора.
- Какво  искаше да ни обясниш за тоя Тюр... Трюпник... капитан Брьомберг 

- произнася с типичния маниер на Вилебергер.
- И това няма да мине - пак не се съгласява капитанът - ти ни въздействаш 

директно, но не може да излъжеш камерите. Отсреща ще виждат истинския 
образ, не внушенията ти.

- Така ли? Я погледни вътрешния екран.
Брьомберг  и сега не е убеден. Според него Мари ги кара да виждат каквото 

тя иска, но няма да се получи „от разстояние”. Ларсен и навигаторът Нилс са 
склонни да й се доверят. Решението обаче го взима капитанът...

... ако все пак се съгласи да приложи „примамката” (премини на епизод 37)

... ако откаже ще трябва веднага да започне маневри за избягване на 
крайцера...

... /поради липса на място преследването няма да бъде разигравано. 
Управлява  капитана на корсарите, а Мари е само зрител. В това разклонение 
продължението до известна степен зависи от действията на противника. 
„Свен  IV” е с много по-мощни двигатели, но се намира в по-неизгодна 
позиция. Тук ще трябва да прибегнем до помощта на шанса. Може да се 
използва зарче или избор по желание./

… (при число от 1 до 4,  премини на епизод 35)
… (при число 5 или 6,  премини на епизод 38)

31. 
Пиратски кораб „Фриорайт”.  Равновесна точка „Лагранж две” на 

Мьолбрехт и Смооми.

Крайцерът е увеличил скоростта си дотолкова, че всеки момент ще напусне 
орбитата на малката луна. Поради много по-голямата му маса, инерционните 
сили са го извели в положение, което поставя малкия „Фриорайт” между 
него и Смооми. В момента „Свен IV” използва цялата огромна мощност на 
главните си двигатели за да „снижи” орбитата си и да притисне пиратите.

Стратегията на Бьомберг е да води кораба по дълга изтеглена орбита, с 
връх равновесната точка. За разлика от „Свен IV”, „Фриорайт” се стреми 
максимално да увеличи скоростта си. Ако продължи така гравитационното 
поле на сателита ще го завърти и като го ускори допълнително ще го изстреля 
по хипербола пресичаща астероидния пояс. 

В момента двата кораба са в почти успоредни курсове. Разминават се с 
много висока относителна скорост След няколко минути Смооми ще остане 
между тях и всичко свършва. Тежкият „Свен” няма как да промени посоката 
си преди „Фриорайт” да излезе от обсега на следящите му системи.

Целият екипаж и двамата „пътници” са в навигационната. Настанени и 
опаковани в противоударните кресла. За всеки случай - според думите на 
Бьомберг.

От напрежение Мари почти е спряла да диша. Корабът вече завива и 
натоварването непрекъснато расте.

- Три секунди и сме на хиперболична - съобщава капитана - Честито на 
всички. Още малко и Смооми ще ни скрие. Дали да не ги поздравим тия…

Удар! Серия алармени сигнали се включват в навигационната на 
„Фриорайт”. Корабът започва да се отклонява от курса.

- Обстрелват ни - вика Бромберг – Тоя тъпак! Внимание! Ларсен, Нилс… 
проверете двигателите, всичко друго може да почака!

Капитанът на „Свен IV” е изчакал до последния възможен момент, после 
отчаян, че ще изпусне корсарите е стрелял само по данните на тактическия 
компютър. Труден изстреля с малки шансове за успех. Капитанът на крайцера 
предпочита да пропусне целта отколкото да взриви сенатора. Този път късмета 
не е на негова страна. Изстрелът не причинява сериозни щети на пиратите и 
те необезпокоявани продължават по курса. Предстои дълго и скучно, но вече 
безопасно пътуване към астероидния пояс.

... ( премини на епизод 33)

32. 
„Фриорайт” се движи с хиперболична скорост към орбитата на астероидния 

пояс. Дали с точна прогноза или случайно капитанът на крайцера е уцелил 
почти същата траектория. Скоростта на „Свен IV” е малко по-голяма 
като курсът му се отклонява на няколко градуса по посока на въртене на 
астероидите. Корсарите имат 25 часа да решат кога и с какво ускорение да 



започнат изравняването на скоростта си с астероидния пояс... 
... (при код ПРИМАМКА, премини на епизод 30)
... (при код ОТКУП, премини на епизод 34)
Ако не е записан нито един от тези кодове на корсарите ще се наложи да 

бягат...
... /поради липса на място маневрите на двата кораба няма да бъдат 

разигравани. Решенията ги взима капитана, а Мари е само зрител. В това 
разклонение продължението до известна степен зависи от действията 
на противника. „Свен  IV” с много по-мощни двигатели, но в конкретната 
обстановка се намира в неизгодна позиция. Само за целите на този разказ 
ще прибегнем до помощта на шанса. Може да се използва зарче или избор по 
желание./

… (при число от 1 до 4,  премини на епизод 35)
… (при число 5 или 6,  премини на епизод 38)

33. 
Система Тархлейм. Астероиден пояс. Кораб на корсарите „Фриорайт”. 

„Работилница” на Ларсен.
Помощник капитанът опитва да свърже някакви кабели към разглобена 

кибер-система. Пробва няколко вариации. Не се получава нищо. 
- Колко пъти трябва да ти кажа, че това е Арбитър. Ти не можеш да го 

активираш без сензорен блок. - обажда се Мари. - Дай на мене.
- Никакъв Арбитър не е. Съгласен съм, че е „Молетроник”, ама тия системи 

не се използват само за арбитри. Повече ми прилича на интелект от боен 
кораб. 

- Ха! Боен кораб... какви ги разправяш! Кой ще сложи интелект 
„Молетроник” на боен кораб. Нали беше от ескаватор.

- Едно време са ги използвали точно на бойни кораби... не си ли чела 
историята на Тархлейм. От къде да знам къде е било това преди да го монтират 
на ескаватора.

- Дрън, дрън... гледай сега - Мари се присяга и прилепва длан до кълбото 
на мозъка. Проблясват светлини, запалва се малък дисплей. - Видя ли. Сложи 
тоя куплунг на дисплея. Залепи го с нещо.

Ларсен премества кабелите. Дисплеят премигва и угасва. Мари прави 
няколко опита да го активира отново. Сменя кабелите. Нищо. Накрая й 
омръзва. 

- Зарежи я тая бракма. Нали обеща да тренираме с Бойния рефлекс. 
- Кога съм обещавал такова нещо? Ти щеше да ми показваш стратегии от 

Играта.
- А бе, ти не можеш без Арбитър... мислих, че ако активираме тоя.

- Добре да се махаме от тук. Да идем в каюткомпанията, там ще се разберем 
кой какво е обещавал...

... (при код КИБЕР, премини на епизод 39)

... (при код ЗАДАЧА, премини на епизод 41)

... (ако няма нито един от тези кодове, премини на епизод 43)

34. 
- Имаме няколко стратегии, капитане - обявява навигаторът. - Най-добрия 

план ни дава около 65% вероятност за успех... съжалявам.
- Добре! Всички по местата. Нилс, вкарай в компютрите ето това, дето си 

го отбелязал под номер седем.
- Но тук имаме под 30% шанс... не разбирам.
- Побъркал си се по тия компютри. Ще минем на ръчно управление. 
- Смяташ да управляваш ръчно в астероидния пояс? Шефе, ти не си в ред.
- О не, само докато стигнем. После ще импровизираме.
- Не мога да програмиран компютъра, ако не знам какво смяташ да 

правиш.
- Вярно... ама аз също не знам... важното е, че и на „Свен” няма за знаят.
Сега е време Мари да направи своя ход.
- Брьомберг, преди да си направил поредната глупост ще чуеш ли един 

разумен план.
- Пак ли ти! Кога ще престанеш да се месиш?
- Когато спреш да действаш необмислено! 
- Брей, кой го казва. Хайде давай по-бързо, нямаме много време.
Планът на Мари е прост, безотказен и... въобще не се харесва на Брьомберг. 

Предложението й е да пуснат сенатора в една совалка с повредени двигатели. 
Да го „засилят на някъде” и докато крайцерът го спасява корсарите си 
заминават.

- Много смешно... ха-ха... сега ако обичаш седни мирно. Трябва да 
управлявам кораба.

- Съгласен съм с нея, Йохан - обажда се Ларсен. - Не ми харесва да си 
играем на криеница точно с този крайцер.

- Съгласен бил... защо ли не се учудвам. Имай ми доверие, Ларс, знам 
всички слаби места на „Свен IV”, забрави ли?

- Извинявай, капитане - нерешително се намесва и навигаторът - ама и аз 
смятам, че рискуваме прекалено. Да го разкараме „пръдльото”. Нали сам каза, 
че оня тип Перон ще плати колкото поискаме за Мари.

- Какво ви става, бе хора - сърди се Брьомберг. - Шубето ли ви хвана? 
Цяла година работим по тоя план и сега да го зарежем заради един нещастен 
крайцер.



- В плана не влизаше гоненица със „Свен IV”... но както решиш... ти си 
Големият Шеф.

Спорът е съвсем кратък. Решението ще вземе Брьомберг, все пак той е 
капитана. 

… може би ще размисли и ще склони (малко вероятно) да се откаже от 
„плячката” (премини на епизод 33)

… или ще продължи по плана. Тогава ще му се наложи да бяга...
... /поради липса на място маневрите на двата кораба няма да бъдат 

разигравани. Управлява капитана на корсарите, а Мари е само зрител. В 
това разклонение продължението до известна степен зависи от действията 
на противника. „Свен IV” с много по-мощни двигатели, но в конкретната 
обстановка се намира в неизгодна позиция. Само за целите на този разказ 
ще прибегнем до помощта на шанса. Може да се използва зарче или избор по 
желание./

… (при число от 1 до 4,  премини на епизод 35)
… (при число 5 или 6,  премини на епизод 38)

35. 
Система Тархлейм. Астероиден пояс. Порт Кьонгсвенген. Кораб на 

корсарите „Фриорайт”. Навигационна зала.
- Това беше. Може да се каже, че сме у дома - доволно съобщава капитан 

Брьомберг. - Казах ви, че ще се измъкнем. А някой разправяха „престани да 
правиш глупости Брьомберг...” - поглежда развеселен към Мари.

- Добре де, велик си, поздравления - кисело отговаря тя. - Сега какво, химн 
ли искаш да ти съчиним.

- Ама и ти си една... няма значение. Екипаж! След тринадесет часа излитаме. 
Натоварете всички годно за продажба на совалката, после сте свободни. Нилс, 
идваш с мен. Ларсен, ти и Мари оставате на кораба. Пази я да не избяга - 
завършва закачливо. - Нали ще я „продаваме” после.

- Тъпаци! - Сърдито му обръща гръб Мари и тръгва да излиза от 
навигационната. Мисълта, че трябва да се раздели с корсарите я скапва. 
Не може да реши какво й се иска повече, да се прибере и да продължи в 
Елиминациите или да остане с Ларсен. 

- Външно повикване, капитане - обажда се навигаторът. - По хиперлинкът. 
Дявол знае как са ни открили.

- Включи го.
На комуникационния екран изплува лицето на Перон.
- Капитан Йохан Брьомберг - започва без никакво предисловие той. - 

Отвлякъл си човек, на който много държа. Искам го обратно. 
- А-хм... за сенатор Вилибергер говорим, нали така - прави се на ударен 

корсарят.
- Не се ставай глупак, Брьомберг! Нямам настроение за шеги. Мари, зная 

че си там. Ела в обсега на камерите.
Загубила дар слово от изумление Мари пристъпва напред.
- Здравей, моето момиче! Добре ли си?
- Не ми викай момиче! Знаеш, че мразя това! - съвзема се тя - Как ме откри? 

Какво само се бъркаш, където не ти е работата!
- Аха! Виждам, че всичко е наред - подсмива се оня. - Брьомберг, ще 

отложиш малко заминаването си. Уредил съм кораб за Мари. Ще чакате с нея. 
Не искам да остава сама в Кьонгсвенген.

- Така, така... и на мен каква ще ми е далаверата? Нещо не си спомням да 
съм се цанил за бавачка. Не чух ли да споменаваш някакви милион кредита.

- Пет милиона достатъчни ли са! Задържаш Мари на кораба докато 
пристигне нейния транспорт. После искам да свършиш една работа за мен.

- Не знам... може би ще се споразумеем ако...
- Не смейте да се пазарите за мен, като че съм някаква вещ! - вика възмутено 

Мари. - Перон, оставам с тях! Брьомберг, само да си посмял... ще ти издера 
очите.

Около нея започва да трепти и да се очертава Зеления Дракон. Фигурата 
на Мари сякаш се накъсва от хаотични линии. Целият кораб започва да 
вибрира.

- Веднага престани! - Проехтява гласът на Перон. - Ще се убиеш така! Нека 
да поговорим.

- Добре... говори - отпуска се Мари. Драконът изчезва. - И много внимавай 
какво ще кажеш!

- Така... прави каквото ти харесва. Няма да ти преча. Ако се прибереш ще ти 
уредя участие в Майсторските турнири и среща с Шампион. Нали искаше да 
участваш в Елиминациите... Може да вземеш цялата тая банда с теб - добавя 
след кратко колебание. - Ще им издействам реабилитация и ще възстановят 
регистрациите си. Сега доволна ли си?

Мари поглежда с надежда към Ларсен, после към Брьомберг. И двамата не 
изглеждат очаровани от предложението. 

- Замини - обажда се глухо Ларсен. - С нас нямаш бъдеще. По-добре 
замини... въпреки, че бих предпочел да останеш.

- Какво ти става, Ларс - изумено пита капитана - Пет милиона човече, нали 
го чу.

Мари понечва да каже нещо. Перон, усетил, че тя ще вземе поредното 
емоционално решение бърза да се намеси.

- Почакай, Мари, има време докато пристигне корабът. Помисли... моля те. 
Сега би ли ни оставила за малко. Искам да разясня една задача на капитана.

Мари излиза от залата и спира и долепва ухо до вратата. Нищо. 



Любопитството й надделява. Тя се съсредоточава и духът й сякаш се връща в 
навигационната. Почти не различава хората, но чува добре всичко.

„Не прави това” - проехтява в главата й. - „Който подслушва може да чуе 
лоши неща за себе си”. 

- Досадник! - нацупва се Мари. Прекратява опитите да подслушва. Сяда 
на пода. - Ще чакам тук... изгониха ме като някакво... някакво... и за не знам 
какво.

* * *
В навигационната.
- Брьомберг - говори Перон. - Ще получиш парите си независимо дали 

Мари ще се прибере. Ако остане искам да се грижите за нея. Ларсен, отнася 
се най-вече за теб. 

- Няма защо да ми го казваш...
- О, има... Мари не е обикновен човек. Умът й работи на много по-

високо ниво, отколкото можеш да си представиш. За нея останалия свят е 
част от Играта. Пси-силата й е огромна. И аз не зная докъде се простират 
способностите й. Не трябва да й позволяваш да прави илюзии извън Играта. 
Може да се загуби в някоя илюзия... не зная как да ти обясня. Свързано е с 
особености на психиката й.

- Как да й попреча? Тя непрекъснато си играе с илюзии... аз... не мога да я 
спра.

- Разсейвай я... играй с нея... прави каквото искаш, но не позволявай да 
призовава дракона. Разните шеги не са толкова важни. Зеления Дракон обаче 
е опасен... сега не мога да ти обясня, няма да разбереш. Има и още нещо... 
вграден й е Боен рефлекс. Тя го контролира, но ако е в стрес може да го 
изтърве.

- Да знам - намесва се Брьомберг. - Счупи ръката на един от хората ми. 
После едва не припадна. Много е дребна за такива изпълнения. Защо си й 
причинил такова нещо... нали уж много те е грижа за нея.

- Не съм аз. Имаше го когато я открих. Освен това има имплантиран защитен 
резонатор и един господ знае още какво. Кога е нападнала твоя човек?

- На яхтата на Вилебергер, когато... е-е-е... я отвлякохме. Петерсон посегна 
да я плесне по дупето и тя му се нахвърли.

- Хм... трябва да е била много нервна... иначе не обръща внимание на 
такива закачки. Това ме подсеща нещо. Ларсен, Мари е нормална зряла жена, 
която определено те харесва. Не се дръж с нея като с дете. Когато се чувства 
самотна тя бяга от действителността в илюзиите. Опитай да й помогнеш... 

Брьомберг не издържа и започва да се смее.
- Тоя дръвник... ха-ха-ха... че тя ще го потроши с оня Боен рефлекс. Така 

като го гледаш тоя дали има много опит с жените... ще ме скъсаш от смях. 
Извинявай Ларс... ама си е така.

- Няма нищо, не ме е страх, че ще ме нарани... тя може ли да пострада?
- Не и ако си внимателен. Тя реагира бурно само ако е ядосана или 

уплашена. Пък и ти си достатъчно силен да я удържиш. Внимавай да не й 
счупиш някоя кост и гледай винаги наблизо да има нещо висококалорично за 
ядене. Още нещо... рисунките по тялото й могат да имат хипнотичен ефект. 
Ако започнат да блестят опитай да не я гледаш. Не е опасно, но може да ти 
посмачка самочувствието. Прави го почти неволно... за нея е само игра.

Сега да ви обясня какво искам от вас. С корабът за Мари ще пристигнат 
чиповете с кредитите ви. После искам да идете при Ван Долсен. 

-Знам го Ван Долсен. За какво ми е?
- Ще вземете от него осем термични бомби НХ-1. Брьомберг, ще откриеш 

ли този астероид? - показват серия координати. - В никакъв случай няма да 
кацате. Там има един много опасен кибер. Искам да изгорите и разтопите 
всичко. Цялата скала и всичко на нея. Разбрахте ли ме? 

- Фасулска работа!
- Правилно. Хайде повикайте Мари, че седи пред вратата и се самосъжалява, 

още малко и ще ревне.... и не ме разочаровайте. Винаги мога да ви намеря. - 
Екранът на хиперлинкът потъмнява.

Двамата мъже се споглеждат. 
- Това е астероида където намерихме оня затрупан ескаватор, Йохан. 
- Май не е ескаватор. Тоя тип иска да го изгорим... ами да го направим, няма 

какво да му обясняваме. Ти още ли си играеш с оня мозък? Изхвърли го.
- Добре де, преди да взривим бомбите ще го изхвърля. Чудя се какво ли е 

онова нещо. (запиши код: ЗАДАЧА и премини на епизод 33) 

36.
/Обучението на Мари в основите на навигацията е развито в серия от 

епизоди, които тук поради липса на място, няма да бъдат показани. Знанията 
и „оценките”, които получава са от значение за друг клон на играта. 
Следващите обяснения могат да бъдат прескочени, но без тях определени 
места в текста е възможно да изглеждат неразбираеми.

* * *
Малко орбитална механика
Когато един космически кораб се намира в гравитационния обсег на някоя 

звезда, може да се приеме, че той е част от „звездната система”. Тогава 
върху него действат три основни сили:

Притегляне (гравитационната сила) на „небесните” тела в системата. 
Това са централната звезда и планетите (ако ги има). Големината на тази 
сила зависи от масата на телата и от разстоянията до тях. Преобладаващо 
в въздействието на звездата.



Инерция. Най-общо тази сила се появява, когато едно тяло променя 
скоростта си или посоката на движение. И понеже космическият кораб 
не може да седи като „забит в земята кол”, тази сила действа постоянно 
-също като притеглянето. 

Двигатели. Без помощта на тази сила корабът ще обикаля безкрайно или 
ще падне на някоя планета.

Орбити и „космически” скорости. (терминологията е остаряла и е 
използвана само за целите на играта) 

Ако двигателите на кораба не работят движението и местоположението 
му се определят от борбата на инерцията и гравитацията.

Кръгова орбита. Двете сили са в „пълно равновесие”. Корабът се движи 
по окръжност с център звезда или планета. Радиусът на тази окръжност 
зависи от скоростта на кораба. Колкото е по-голяма тя, толкова ”по-
висока” е орбитата. Специален случай е така наречената стационарна 
орбита. Тогава скоростта на кораба съвпада със скоростта на въртене на 
планетата. Изглежда все едно той „виси” над една нейна точка. 

Елиптична орбита. Притеглянето и инерцията са в „динамично” 
равновесие. Корабът се движи по елипса, гравитационният център е в 
един неин фокус. Когато корабът отива към „далечния” край на елипсата 
инерционната сила е по-голяма, скоростта му обаче намалява защото 
гравитацията го „дърпа” назад. В далечния край на елипсата ролите 
се разменят. Гравитацията взима превес, корабът тръгва обратно, а 
скоростта му се увеличава. 

При включване на двигателите в подходящ момент, космическият кораб 
може със сравнително малък разход на енергия да маневрира, като използва 
притеглянето на небесното тяло.

Параболична скорост (остаряло понятие).  Минималната скорост, 
при която космическият кораб може да напусне звездната система. 
Траекторията му е парабола. Звездата е в нейния фокус. Приложима е само 
ако в системата няма други големи „небесни” тела.

Хиперболична скорост. Скоростта на корабът е по-голяма от 
параболичната. Той се движи по един от клоновете на хипербола с фокус 
гравитационния център на системата. Колкото е по-голяма скоростта, 
толкова хиперболата е ”по-отворена” и толкова по-малко е влиянието на 
гравитационните сили.

Движението „на хиперболична” скорост е единственият начин, при 
който корабът може да лети напречно на планетарните орбити.

При използването на по-малки двигателни сили, корабът би могъл да се 
отдалечи от небесното тяло като преминава във все по-разширяващи се 
кръгови орбити или по дълги и тесни  елипси. В този случай достигането до 
определена точка на системата може да отнеме години.

Маневри: В границите на звездната система, маневрите на космическите 
кораби са ограничени.

а) Никой кораб не може да спре в една точка на пространството. Ако 
опита да го направи ще започне да „пада” към най-близкия гравитационен 
център.  Това означава, че ще се движи ”надолу” по стесняваща се спирала, 
с все по-голяма скорост.

б) Корабите не могат в произволен момент да обърнат посоката си на 
движение. „Обратен завой” е възможен около някое небесно тяло или при 
голям разход на енергия след „слизане” в по-ниска кръгова орбита.

в) При хиперболична скорост промяна на посоката може да се направи 
с ускоряване или забавяне на кораба. Тогава се променя траекторията на 
полета, като първоначалното направление се запазва. При насочване на 
двигателната сила напречно на траекторията ще се „завърти” цялата 
хиперболата. Корабът ще продължи по първоначалния клон но в друга посока. 
Последното може да се използва само за малки отклонения.

г) Ако корабът е извън полето на някоя планета и намали скоростта си 
под определена стойност, ще започне да се движи по приблизително кръгова 
орбита около звездата. Посоката на въртене зависи от първоначалното 
направление.

Двигатели: Във фантастиката космическите кораби са ограничени 
само от въображението на автора. По желание могат да съществуват 
двигатели достатъчно мощни за да се пренебрегнат всички описани по-горе 
ограничения. В тази игра такива двигатели няма.

Хиперпространство: Стандартен фантастичен трик за преодоляване 
на междузвездните пространства. Корабите в играта могат да правят тоя 
номер при определени ограничения обяснени в съответния епизод.

* * *
От кратката лекция по астронавигация Мари успява да схване следното. От 

една страна, каквото и решение да вземе Брьомберг, трябва да го направи преди 
крайцерът да е изравнил скоростта си с тяхната. От друга страна независимо 
какви хитри маневри ще приложи капитанът, тактическите компютри на 
„Свен IV” биха могли да ги предвидят.

За нея всичко е ясно, или поне тя смята така. Преследват ги заради 
Вилебергер. Ако го освободят или инсценират освобождаването му много е 
възможно да се отърват от преследвача. Мари смята, че може да „подскаже” 
две добри решения на Брьомберг...

... да обяви, че освобождава сенатора, като си послужи с някаква примамка. 
Рискован план, но по-изгоден за корсарите. Иначе цялата операция по 
отвличането му става безсмислена. (запиши код ПРИМАМКА) 

... да вземе и просто да пусне сенатора. Нали тя, Мари, остава като заложник 
и възможност за откуп. (запиши код ОТКУП)



... но ще е най-добре, тя Мари, да не се намесва в неща, които не разбира.

... (премини на епизод 32)

37. 
Аварийната совалка се отделя от „Фриорайт”. Мари включва външния 

канал. Съсредоточава се - в тясната кабина вече седи Вилебергер и неспокойно 
се върти. От крайцера прекратяват обясненията с Брьомберг. Съсредоточават 
се изцяло върху сенатора.

Корабът на корсарите се смалява бързо. Главните двигатели изригват 
огнена река и след секунди „Фриорайт” е само светла точка на навигационния 
дисплей . Никой не ги преследва

От крайцера питат нещо, дават някакви инструкции. Мари съвестно 
изпълнява всичко като непрекъснато „допуска грешки”. Совалката постепенно 
се приближава до крайцера. 

- Хванаха се - промърморва доволно Мари преди да се усети. Това не 
трябваше да го допуска. Готова е да отхапе бъбривия си език. За един кратък 
миг образът на сенатора се размазва и изчезва. Мари бързо възстановява 
илюзията, но тактическият компютър вече е схванал трика. Не й остава 
нищо друго, освен да симулира повреда. Прекратява контакта и се отпуска в 
креслото. 

Крайцерът напряга до край двигателите си и с максимално натоварване се 
опитва да възстанови първоначалната си позиция. Совалката грубо е уловена 
в „буксирен” силов лъч и като изстреляна се устремява към бойния кораб. 
Ускорението от „дръпването”, прибавено към маневрата на крайцера „смазват” 
Мари в пилотското кресло. Внезапният натиск изкарва въздухът от гърдите й. 
Капакът на противоударната система се затваря. Някаква маска се прилепва 
до лицето й. Мари вече не усеща нищо.

* * *
Тъмнина...
Стълбата към олтара на Лунния храм е потънала в непрогледен мрак. 
Тишина...
 Въздухът е застоял и абсолютно неподвижен. Тук сякаш самото време 

е спряло. Единствено хладните плочи под босите крака на Мари й дават 
някакво усещане за реалност. Тя прави крачка напред. Камъните изчезват. 

Крачка. Въздухът сякаш се сгъстява... или силата й изтича. Все едно се 
опитва да ходи на сън.

Крачка. Не може да разбере движи ли се въобще. Още по-малко знае къде 
трябва да иде и защо трябва да бъде там.

Още едно усилие. Дали ходи или просто безсилно пристъпва на място. 
Тази мисъл постепенно измества всичко друго от главата й.

Паника...
Мари знае, че трябва да стигне някъде... но къде и как няма представа.
Просветление... 
Тя прекратява усилията си. Затваря очи - тук няма какво да се види. 

Отпуска се на колене - тук не може да ходи. Бавно поема дъх. Вече знае 
какво да прави.

Драконът отваря очи. На това място за него няма тайни. Дългата 
стълба пред олтара мътно блести.  Драконът се изправя и разперва крила. 
Тръгва нагоре. Едновременно с него тръгва Мари. Гледа през неговите очи. 
Използва силата му. Сега тя е Дракона.

Светлина...
* * *

... не, няма външни травми, спи.... вероятно шок от претоварването... не, не 
мога да го направя... има имплантиран защитен резонатор.... да, регистриран 
е... разбира се, проверих всичко...

Погледът на Мари постепенно се прояснява. Намира се в ярко осветена 
стая, заобиколена от успокоително премигваща апаратура. Слаб, млад мъж, 
облечен в бледосиня униформа говори пред екрана на интеркома. 

- Къде е това - обажда се Мари и се опитва да стане.
- А, значи се събудихме - набързо приключва разговорът мъжът и се обръща 

към нея - Как се чувстваш? Някакво замайване? Дезориентация?
- Нищо ми няма. Къде съм!
- Лазарета на „Свен IV” разбира се. Не помниш ли? - пита загрижено той.
- Помня... - промърморва Мари - как да не помня. Какви ги разправяш? 

Благодаря за грижите, сега ще си тръгвам - става и започва да отлепва разни 
датчици от тялото си.

- Легни ако обичаш - твърдо казва лекарят. - Слаба си още. Ти си Мари 
Бьорн - „Зеления Дракон”, нали така. Защо участваш в игричките на пиратите? 
Можеха да те взривят.

- Какви ги разправяш... Откъде знаеш коя съм?
- Проверих регистрацията ти - обяснява оня. - Имаш имплантиран защитен 

екран... знаеш ли?
- А-ха... знам бе, знам... Какво стана с „Фриорайт”?
- С кой... а, корабът... измъкнаха се. Чух офицерите да разправят, че са 

преминали в хиперниво-А. 
- Аха... добре... ъ-ъ-ъ... искам да кажа жалко, че не сте ги хванали. - Мари 

се отпуска в леглото.
- Трябва да ти направя пълен преглед... беше подложена на много силно 

претоварване - колебливо започва да обяснява медикът. - Автоматът не може 
да преодолее „резонатора”... а-хм... ще трябва лично да се заема.

„Какво си имаме тук? Срамежливо докторче. Колко интересно.” - Хитро 



премижава Мари, готова за поредната дяволия.
- О-о... докторе,  досега винаги ме е преглеждал автомат - потрепва 

срамежливо с клепачи и дори успява да се изчерви. - Ще се оставя в ръцете 
ви, но моля бъдете внимателен... аз... - обръща се настрани и прехапва устни. 
Всеки момент ще се разсмее.

- Да, да ... разбира се... вашият патрон се обади. Предупреди ни за Бойния 
рефлекс. Можете да ми се доверите.

- Уф! Пак ли Перон... тоя досадник - разочаровано мърмори Мари. - Развали 
ми майтапа. 

/В това разклонение Мари се връща в орбиталния град. Играта продължава 
по основната сюжетна линия на модула „Игра на сенки” с възможност да 
продължи в „Преден пост”. Входът към модула „Отмъщение” е затворен./

КРАЙ.

38. 
Пиратски кораб „Фриорайт”.  Курс към астероидния пояс.. 
С цената на огромно претоварване, почти на границата на възможностите 

си, крайцерът коригира курсът си към сближаване с „Фриорайт”.
Капитанът на корсарите управява корабът си ръчно. Целта му е с 

непредсказуеми маневри да заблуди тактическите компютри на противника. 
В края на краищата успява. След последните корекции на курса „Свен IV” 
отново ги е изпреварил, като този път отклонението му е още по-голямо. 
Тежкият крайцер няма как да промени посоката си преди „Фриорайт” да 
излезе от обсега на следящите му системи.

Целият екипаж и двамата „пътници” са в навигационната. Настанени и 
опаковани в противоударните кресла. За всеки случай - според думите на 
Бьомберг.

- Отървахме се - обажда се някой - Поздравления капитане!
Удар! Серия алармени сигнали се включват в навигационната на 

„Фриорайт”. Корабът започва да се отклонява от курса.
- Обстрелват ни - вика Бромберг – Не се сдържа тоя гадняр! Внимание! 

Ларсен, Нилс… двигателите…
Капитанът на „Свен IV” е изчакал до последния възможен момент, после 

отчаян, че ще изпусне корсарите е стрелял само по данните на тактическия 
компютър. Труден изстреля с малки шансове за успех. Капитанът на крайцера 
предпочита да пропусне целта отколкото да взриви сенатора. Този път късмета 
е на негова страна.

Изстрелът поврежда основните двигатели на „Фриорайт”. Корабът е 
неуправляем. Корсарите са принудени да го напуснат и да бягат с транспортните 
совалки. Вилебергер, заедно с Мари и двама пирати, които са решили, че им 

стига, остават на повредения кораб в очакване крайцерът да ги прибере. Мари 
се връща при Перон в основната линия на модула „Игра на сенки”. 

КРАЙ.

39. 
Астероиден пояс. Кораб на корсарите „Фриорайт”. „Работилница” на 

Ларсен. Два часа след полунощ по условното корабно време.
Корабът е тъмен и притихнал. Коридорите са осветени единствено от 

„нощните” аварийни светлини. На борда са само Мари и Ларсен. Помощник 
капитанът спи в малката си каюта - привилегия на „офицерския” му чин. Мари, 
която би трябвало да дежури, предпазливо се промъква в „работилницата”. 
Уж повреденият кибер-мозък сияе като „коледно дърво”. 

- А-а-а, значи реши да се разкриеш - доволно шепне Мари - Знаех си, че не 
си повреден и не си никакъв тъп ескаватор. Какво... о-о-о...

Над мозъка се е появил Зеления Дракон, по-истински и по-великолепен 
от най-смелите й представи. Величествен. Огромен. Голямата му глава се 
навежда към нея. Едно немигащо жълто око приковава погледа й.

- Колко си красив, миличък. Откъде се взе? Толкова съм щастлива.
 Главата на дракона бавно се залюлява. Плавна дъга наляво... после обратно. 

Очите му фиксират Мари. Неусетно тя започва да повтаря движенията му.
- Искаш да танцуваме - смее се тихо.
Драконът отговаря с ниско, почти инфразвуково ръмжене. Раздвоеният 

език се стрелва и леко я побутва. 
- Какво... о, ама разбира се... почакай секунда, миличък - Мари сръчно 

се освобождава от дрехите си и ги подритва настрани - Готова съм! Да 
танцуваме. 

Погалва дракона и вдига ръце. Металните стени изчезват. Мари и дракона 
са на тясна, огряна от луната площадка. Високо в планините. Лек ветрец гали 
тялото й. От някъде се чува тиха ритмична музика. Татуировките на Мари 
блестят като полирано сребро. Музиката се засилва и ускорява. Мари откликва 
с плавни движения, преминаващи в забързан насечен ритъм. Танцува унесено 
около дракона. Огненият му дъх я обгръща. Музиката гърми. Мари е като 
бурен планински поток... като лист понесен от вятъра...  Приближава се. 
Прегръща огромната драконова глава. Целува ноздрите й. Гонг!

Всичко изведнъж свършва. Скалната площадка изчезва. Насред 
работилницата Мари се е притиснала до сияещото кълбо на мозъка. Диша 
учестено. Трепери. Постепенно се успокоява. Отдръпва се. Очите й светят, 
жълти като драконовите. Мозъкът проблясва за последен път, после 
потъмнява. 

- „Какво...” - вслушва се в някакъв беззвучен глас Мари.- „Щом така 
искаш...” - Вдига парче от стоманена тръба и систематично разбива всичко. 



- Какво правиш тук - разбуден от шума Ларсен най-после се е появил. – 
Добре ли си? 

- Съвсем съм си добре - студено отвръща тя без да го погледне - Ще трябва 
да се върна при Перон. - Обръща се към Ларсен. Очите и загасват и връщат 
нормалния си цвят.

- Какво ти е? - не се успокоява онзи. - Изглеждаш странно. Защо разби 
мозъка?

- Тоя боклук... никакъв мозък не е... дразнеше ме... Ларс, миличък, много 
съм изморена, хайде остави ме да поспя. - Обръща му гръб и се помъква към 
изхода.

Помощник капитанът гледа слисан подире й. - „Какво я прихвана пак”?
Ако Перон беше тук сигурно щеше да му каже какво става и да се намеси... 

или само да наблюдава... кой може да знае. Така или иначе него го няма, а 
Мари вече не е същия човек... завинаги... може би.

 /Тук слагаме край на разклонението „Корсари”. Мари се връща в 
орбиталния град за да участва в Шампионата. Читателят може да приеме, 
че е достигнал до „успешен” край. Кодовете КИБЕР и ШАМПИОН (ако го 
има) остават в дневника. Всички други се заличават.

Играта продължава в модула „Игра на сенки” и веднага след това в 
„Отмъщение”./

КРАЙ.  

40. 
Система Тархлейм. Планета Рикебийон. Транспортна совалка на 

„Фриорайт”. 54 дена след бягството от крайцера.
Совалката не е кораб за дълги разстояния. Малкият екипаж е проспал 

полета затворен в аварийните кресла. Автопилотът благополучно ги е докарал 
до Рикебийон, единствената населената планета в системата, изразходил 
е цялото гориво и неспособен да се справи с кацането е събудил човека в 
пилотското кресло.

Рикебийон! Огромният мегаполис се е разпрострял по цял един континент. 
Градът и планетата носят едно и също име. Дори от височината на орбитата 
могат да се различат гигантски, ярко осветени сгради-кули. Сензорите 
на совалката отчитат оживен въздушен трафик на няколко нива. Гледан от 
космоса Рикебийон изглежда напълно достоен за името си - „Богатия град”. 
Единствено две тъмни, начупени ивици, приличащи на грозни цепнатини, 
нарушават цялото това великолепие. 

* * *
Креслото на Мари се отваря. Режимът на хибернация е прекратен. Тя 

повдига глава и сънено се оглежда. Пред пилотския пулт седи Ларсен. 

Останалите още спят. Мари се промъква напред и се настанява на мястото на 
втория пилот.

- Къде сме? - оглежда екраните. - Гладна съм.
- Вземи - Ларсен й подава някаква жилава пръчка. - Приближаваме 

Рикебийон... всъщност падаме.
- Какво е това? - невъзмутимо захапва пръчката Мари. - Прилича на кучешка 

храна. Не можем да паднем, моето момче, градът е защитен с емитери на 
Демпфер. 

- Над карантинна зона сме. След няколко минути ще се врежем в 
атмосферата. Събери всички аварийни пакети. Опаковай ги в нещо и ги сложи 
в твоето кресло. Ти се по-малка, ще се събереш.

- Оле-ле... мале! Не можеш ли да се отклониш? Ще се разбием.
- Няма гориво. Останало е колкото да убия скоростта в последния момент. 

Надявам се да стигне. Хайде побързай, не знам на какво ще попаднем долу.
- Ами останалите - пита Мари докато сръчно събира разни кутийки. - В 

какво да ги опаковам... тук няма нищо... дай си ризата.
- Няма време за останалите! И така ще оцелеят. Сядай и затвори креслото. 

Веднага!
Совалката навлиза с голяма скорост в атмосферата на планетата. Защитния 

екран се включва и след няколко мига изчезва пометен от вихрите. Малкото 
корабче вибрира и се тресе. Огън обвива стените му. Ларсен се бори с 
лостовете за управление. Аеродинамичните спирачки се отварят. Скоростта 
започва да намалява.

Совалката пробива облаците. Спирачните двигатели изригват огнен поток. 
Лявото крило не издържа и отлита настрани. Корабът се премята няколко 
пъти и се забива в повърхността. С едно последно усилие корсарят успява да 
го изравни миг преди удара. Совалката изорава дълга бразда и спира.

Ларсен избива с няколко ритника страничния люк, отваря креслото на 
Мари и я издърпва от кораба. Все още в съзнание тя стиска здраво увитите в 
ризата му аварийни пакети. 

- Пусни ме! - вика високо - Мога сама. Спри се де! Няма да се взриви!
* * *
Мегаполис Рикебийон. Пет часа след катастрофата. Нощ.
- Не мога повече - тръшва се на земята Мари - Да си починем малко, моля те.
- Добре, но само няколко минути. Много сме открити тук. 
- Интересно - оглежда се Мари. - Не трябваше ли да сме в града?
Във всички посоки, от хоризонт до хоризонт се издигат безкрайни редици 

ниски, назъбени хълмове. Тук там неясните очертания на порутени сгради 
нарушават монотонния пейзаж. Далеч отвъд хълмовете силуетите на две 
масивни кули се открояват на фона на тъмното небе. Наистина не прилича на 
град.



- Легни! - дръпва я назад Ларсен. - Тихо!
От някаква дупка са изпълзели десетина увити в дрипи типове, въоръжени 

с груби самоделни оръжия.
- Що щем тук, Дюки? - Обажда се единият - Нещо гърми, святка и пада... 

мен к’во ме засяга, а. 
- Гапът рече да видим к’во е... те т’ва те засяга... трай и си отваряй зъркелите. 

Бъкано е с мутита. 
- Мож’ да е кола на некой баровец, а Дюки... мож’ да има пиячка... или 

оръжие... ша ма изкефи един лазер като на гапа.
- Баровците не летят тук, тъпако! Т’ва пристигна отгоре... некой от 

космическите ще да е...
- Тишина, гниди такива - смъмря ги водачът им - Насам.  
Групичката се подрежда в неравна, разпокъсана колона и предпазливо се 

потътря напред. Когато последния се изравнява с Ларсен той тихо подсвирва. 
Оня спира и подозрително се оглежда.

- Ей, Дюки... - прошепва дрезгаво Ларсен. – Гле’й  к’во имам.
- Сельо, ти ли си бе, тъпак такъв. Къде се вреш в тъмното. К’во си намерил? 

Делим на равно... иначе щ’а издам.
Ларсен незабелязано се е промъкнал до него и изведнъж се извисява над 

прегърбената парцалива фигура. 
- Мутант... стой назад, мутант! Имам скрол. Само почакай... ето...
- Не съм заинтересован - промърморва Ларсен и го перва по главата. Оня 

се свлича на земята.
- Защо го удари? - приближава се Мари.
- Трябва ни информация. Искам да знам къде сме.
- Е, тоя скоро няма да проговори - подритва тя тялото. - Не си знаеш силата, 

скъпи - добавя саркастично.
- Ей Дюки, гнидо такава, г’де си бе? Ша ти извадя зъркелите да зна’йш! 

-Заканва се някой от тъмното.
Дрипльовците се връщат подредени в крива верига. Ларсен дръпва Мари 

назад и двамата предпазливо отстъпват в тъмното.
- Кой сте вие по дяволите - пита някой зад тях. - Защо се разправяте с тия 

дегенерати? Вие ли се разбихте днес... да вие сте... насам.
- Кой си ти? Не те виждам. 
- Направи пет крачки вдясно. Има един ров. Вървете по него. Ще ви намеря. 

Сега трябва да се отървем от тия.
* * *

Един час по-късно.
Мари и Ларсен са в някаква приличаща на бункер сграда. Вероятно 

пристройка към бивш склад. Стаята е учудващо чиста и уютна. Осветена е 
от мъждивата светлина на две саморъчно направени свещи. Обзавеждането е 

повече от бедно. Метално легло, разкривена маса и няколко сандъка подредени 
край стените. На един от тях седи новият им познат. Слаб мъж на неопределена 
възраст, увит в грубо расо с отметната назад качулка. Представил се е като 
„Отец Нелсон - пастир на изгубени души”. 

Отецът с добродушна насмешка изслушва объркания разказ на Ларсен 
за катастрофирал минен транспорт. Той Лари бил пилот... а-а-а... Мария е... 
ъ-ъ-ъ... младши бюрократ в минната компания наела транспорта. 

Като всеки неопитен лъжец Ларсен непрекъснато се оплита в историята. 
Измисля едно след друго все по-нелепи обяснения, обърква се и накрая млъква 
смутен.

- Трябва повече да тренираш, младежо. Ако искаш да ти повярват разправяй 
прости истории. Щом си решил да криеш самоличността си, просто не казвай 
нищо... обаче аз познавам нея - кимва към Мари. - „Зеления Дракон” нали 
така. Аз съм на ваша страна, опитайте да ми се доверите.

Мари с досада извърта очи към небето. Тоя появил се кой знае от къде 
подозрителен тип иска да му се доверят. Смешник!

- Добре, де... дай да започнем отначало - казва тя. - Най-напред къде сме?
- Северозападна карантинна зона. Почти в средата... най-лошата част. 

Района просто гъмжи от мутанти и други още по-отвратителни неща.
- Неща?
- Няма как да ги наречеш по друг начин. Това не са нито хора, нито киборги... 

и аз не знам какво са... гадории.
- А тези дето ги срещнахме? И какъв е тоя гап, който ги командваше?
- Тия са дегенерати. Генетично увредени хора... заради карантината е.
- Аз пък съм чувал, че карантинните зони са за да ограничават точно 

такива... ъ-ъ-ъ... дефектни... - обажда се Ларсен.
- Така разправят... ама истината е друга. И не ги наричай „дефектни”. Те са 

само едни нещастни хора, изоставени от обществото. 
- А гапа... или каквото беше там... той какъв е?
- Граждани за Активно Присъединяване - съкратено ГАП. Тия се имат 

за „нормални”... истински гадове. Разни изпаднали отрепки, престъпници... 
кланове някакви измислили... Въртят се по периферията на Зоната и около 
транспортните възли. Уж се борят за прочистване и присъединяване към 
мегаполиса.  

- Вече двадесет и пет години съм тук и става все по-зле - започва да 
разправя - Когато наложиха карантината прекъснаха енергоподаването, водата 
и снабдителните линии. Обаче не всички. Главните транспортни връзки още 
действат. Работи фабрика за преработка на отпадъци. Няколко протеинови 
синтезатора. Автоматична поддръжка - нали разбирате. 

Още в началото ГАПовете унищожиха защитните системи и превзеха 
фабриките. Хранят дегенератите с част от продукцията и използват тия 



нещастници да плячкосват изоставените сгради. Продават заграбеното по 
периферията. Добре са се уредили... а все разправят, че се борят за „чистота и 
присъединяване”. Мутантите пък си хапват дегенерати... или каквото докопат 
- така си живеем. Ами, това е... най-общо казано. Пък и историята на Зоната 
едва ли ви интересува, така че питайте. Сигурно имате много въпроси.

- За сега само един. Къде са сградите?
- Сградите ли? Какви сгради... о-о-о... разбрах. Мислех, че знаете къде сте 

се приземили. Не? Колко странно! А аз все се чудих защо сте се насочили 
точно насам.

- Стига си извъртал!
- Ами това тук е бунище... така да се каже... отдолу е подземната фабриката 

за преработване на отпадъци. Не работи както трябва и боклуците се трупат 
лека полека. Преди карантината точно на това място имаше колектор на 
канализационната система. Извадихте късмет, че вече не се използва... ужасна 
смрад беше. Какво смятате да правите?

- Първо трябва да се върнем при совалката и да освободим останалите - 
веднага отговаря Ларсен. - Никога не изоставям приятелите си!

- След толкова време... те едва ли... 
- Те за запечатени в противоударни кресла със собствено захранване. 

Могат да изкарат още един месец там. Тия дегенерати нали нямат лазер или 
плазмени горелки?

- Не разбира се.
- Тогава мисля, че няма да отворят креслата. Дори и да греша, аз трябва да 

ида... искам да съм сигурен!
- Добре, ще ги намерим, по-спокойно. После какво?
Мари и Ларсен нямат намерение да прекарат остатъка от живота си в 

„грижа за изгубените души” - предложение на отец Нелсон - предпочитат 
колкото може по-бързо да се доберат до границата на карантинната зона. 

- Ваша работа... приблизително 150 - 200 километра в която и да е посока - 
е единствения коментар на отеца - Не можете да тръгнете така. Ще ви донеса 
някои полезни неща. Чакайте тук.

- Само не ги взимай от боклука - вика подире му Мари. - Пфу! Сами се 
изхвърлихме на бунището, дявол го взел! Спи ми се... Ларс, миличък, искаш 
ли ти да пазиш първи. 

* * *
След още десет часа.
Странният отец е довлякъл куп вехтории. Дрехи, някакви оръжия, 

раници с провизии и полезна (според него) екипировка. По някакви странни 
съображение е решил да ги придружи - поне донякъде.

Мари любопитно разравя и разглежда донесеното.
- Откъде го намери всичко това? Нали не е изровено от бунището.

- Не разбира се. Имам си мои... ъ-ъ-ъ... контакти така да се каже. 
- Какво има тук? - Подушва тя съдържанието на една от кутиите. - Гхъ-ъ-

ъх... отвратително!
- Протеинова паста - обажда се Ларсен. - Дай да опитам. Не е зле... прилича 

на пастет. 
- Гадост! Няма да го ям!
- Твоя работа... предполагам, че друго няма да се намери. Тъкмо за нас ще 

остане повече.
- Глупости... тия парцали за какво са ни?
- Трябва да изглеждаме като местните. Не можем да се разхождаме облечени 

така както сме сега.
- Аха... ясно... чакай да видя. Това ще ти подхожда - набързо решава тя. – 

Не се мотай! Дай да видим как ще ти стои.
Малко по-късно Ларсен със съвсем объркан вид стои и гледа неразбиращо 

превиващата се от смях Мари. Отец Нелсон ги наблюдава развеселен, но и той 
не схваща какво толкова смешно има. Бившият корсар е облечен с панталон от 
груб плат, широка избеляла тениска и късо яке от материя наподобяваща кожа, 
обсипана с проблясващи метални украшения. Краката му са обути в тежки, 
високи обувки. (За по-кратко – прилича на малко позападнал рокер).

- Хайде престани - не издържа накрая. - Преиграваш!
- Какви ги разправяш - хълца от смях Мари - Извинявай, миличък, ама 

ми заприлича на викинг. Все едно си психо-боец на Олаф „Желязната глава”. 
Само една рошава брада ти трябва... и една голяма ръждива секира... ъ-ъ-ъ... 
ще му намериш ли една брадва, отче.

- Може да го уредим - подсмива се оня - Знаеш ли Ларсен, има нещо вярно 
в думите й.

- Какво е това „викинг” по дяволите!
Мари застава срещу него, съсредоточава се и до Ларсен се изправя висок, 

широкоплещест войн с дълга рошава брада. Донякъде прилича на корсаря, 
но е по-груб и доста по-мърляв. В ръцете на война се появява ръждива бойна 
секира. Илюзията хвърля кръвнишки поглед към Ларсен и изръмжава:

- Аз викинг... имаш нещо против? Искаш бие?
- Въобще не изглежда като мен. Хайде престани. 
-  Да и облеклото не е исторически вярно - намесва се отецът. - Ето така...
Сега „викингът” е облечен с лошо скроени кожени дрехи, якето е заменено 

от къс кожух с козината навън, на главата му се мъдри груб железен шлем. 
Разнася се остра миризма на зле ощавена кожа, немито тяло и... бира.

- Ти си Играч! - вика възбудено Мари - Страхотно! Кой си? Никога нямаше 
да се сетя за миризмата! 

- Едно време бях Играч... отдавна. Да не се разсейваме повече. - Илюзията 
изчезва. - Поиграхме си. Ти обаче не може да се разхождаш така. Ще 



предизвикваш прекален интерес. Да те нагласим като момче. Става ли?
- Ох... добре - не изглежда убедена Мари - В твоя „бутик” май няма голям 

избор, но ще опитам. Пфу, боклуци! Що за мода сте имали тук. Я се обърнете 
за малко.

- Е, как е - пита след десетина минути.
Двамата мъже се споглеждат.
- Ами-и-и... добре е - промърморва Ларсен. - Обаче...
- Какво де?
- Приличаш на момиче.
- Че аз съм момиче, бе! Забрави ли?
- Косата - подсказва отецът. - Трябва да я отрежеш. 
- В никакъв случай! Какви ги разправяш! Ларс, кажи му... не искам!
... /Тук вече трябва да сложим край на играта. Този дълъг епизод е 

встъпление към сюжетната линия „Карантинна зона”. Тя от своя страна е 
компенсация за читателите ” изпуснали” линиите КИБЕР или ВИРУС.

 От решенията на Мари: да се подстриже или не... какво ще облече... 
и колко добре ще успее да се преструва на „момче” зависи планът, който 
ще изберат тримата, пътя по-който ще поемат и цялата редица от 
приключения./

... читателят трябва да заличи всички кодове освен ТАКТИКА.
 КРАЙ.

41. 
Астероиден пояс. Кораб на корсарите „Фриорайт”. „Работилница” на 

Ларсен. Два часа след полунощ по условното корабно време.
Корабът е тъмен и притихнал. Коридорите са осветени единствено от 

„нощните” аварийни светлини. На борда са само Мари и Ларсен. Двамата седят 
в малката каюта на помощник капитана - дребна привилегия за „офицерския” 
му чин. Оставили са корабът да се пази сам.

- Мари, може би не бива... аз...
- Какво не бива - примигва насреща му тя. - Не ме ли харесваш вече? - 

прави няколко танцови стъпки из тясното помещение. - Мислиш ли, че съм 
грозна?

Приближава се до Ларсен и обвива ръце около врата му. Оглежда смутеното 
му лице и се разсмива. 

- Хайде прегърни ме, голям глупчо. Няма да ме счупиш...
Тия двамата могат да се разберат и без намесата на читателя. Нека за 

момент ги оставим и да се разходим из пустия кораб.

* * *
Карго помещение приспособено за работилница
„Повредения” кибер-мозък сияе като коледна елха. Прикачения към него 

кабел леко потръпва. Започва да се движи. Единият му край се измъква от 
куплунга и пипнешком намира друг захвърлен наблизо кабел. Искра. Ново 
движение. Още кабели. Движенията стават все по-уверени. Дългото пипало 
придърпва разни разхвърляни детайли и ги свързва в непонятен механизъм. 
Закачва се към него. Още светлини. Тихо жужене. Странната конструкция 
започва леко да дими. Не е това! 

Пипалото се освобождава. Издига се като глава на змия и бавно се върти. 
Открива таблото на интеркома и се впива в него. Това е! Импулс!

* * *
Навигационна зала. Всички дисплеи светят ярко. Екраните показват 

огромен обмен на данни. Корабът леко се тресе. В бърза последователност се 
включват и изключват разни системи. Двигатели... Оръжия... Поддръжка на 
вътрешната среда... Хипердвигател. Това е! Импулс!

Миг по късно всичко се връща в първоначалното си положение. Все едно 
нищо не е било. 

* * *
- Какво беше това? – ослушва се Ларсен. – Усети ли го?
- Аха, все едно някой ритна кораба. Метеор?
- Не, едва ли... не и в пръстена. Отивам да проверя. Стой тук.
- Ще има да вземеш! Идвам с теб.
Двамата претърсват целия кораб без да открият нещо подозрително. Едва 

накрая се сещат да погледнат в работилницата. Мозъкът и цялата купчина 
детайли около него димят покрити с пяна. 

- Тоя боклук се е запалил. Виж противопожарната система се е задействала. 
Това трябва да е било - протяга се Мари - Зарежи го. Киберчистачът ще се 
справи. 

- Може би... чудя се защо компютърът не вдигна тревога.
- На кой му пука. Студено ми е, Ларс.
- Добре, утре ще разберем.
... (запиши код: ВИРУС)
/Тук слагаме край на разклонението „Корсари”. Мари може да  се върне 

в орбиталния град за да участва в Шампионата или да остане с новите си 
приятели. Читателят може да приеме, че е достигнал до „успешен” край. 
Кодовете ВИРУС и ШАМПИОН (ако го има) остават в дневника. Всички 
други се заличават. Играта продължава в модула „Игра на сенки” или 
преминава в „Преден пост”./

КРАЙ.



42. 
Пиратски кораб „Фриорайт”.  Равновесна точка „Лагранж две” на 

Мьолбрехт и Смооми.
Крайцерът е увеличил скоростта си дотолкова, че всеки момент ще напусне 

орбитата на малката луна. Поради много по-голямата му маса, инерционните 
сили са го извели в положение, което поставя малкия „Фриорайт” между 
него и Смооми. В момента „Свен IV” използва цялата огромна мощност на 
главните си двигатели за да „снижи” орбитата си и да притисне пиратите.

Стратегията на Бьомберг е да води кораба по дълга изтеглена орбита, с 
връх равновесната точка. За разлика от „Свен IV”, „Фриорайт” се стреми 
максимално да увеличи скоростта си. Ако продължи така гравитационното 
поле на сателита ще го завърти и като го ускори допълнително ще го изстреля 
по хипербола пресичаща астероидния пояс. 

В момента двата кораба са в почти успоредни курсове. Разминават се с 
много висока относителна скорост След няколко минути Смооми ще остане 
между тях и всичко свършва. Тежкият „Свен” няма как да промени посоката 
си преди „Фриорайт” да излезе от обсега на следящите му системи.

Целият екипаж и двамата „пътници” са в навигационната. Настанени и 
опаковани в противоударните кресла. За всеки случай - според думите на 
Бьомберг.

От напрежение Мари почти е спряла да диша. Корабът вече завива и 
натоварването непрекъснато расте.

- Три секунди и сме на хиперболична - съобщава капитана - Честито на 
всички. Още малко и Смооми ше ни скрие. Дали да не ги поздравим тия…

Удар! Серия алармени сигнали се включват в навигационната на 
„Фриорайт”. Корабът започва да се отклонява от курса.

- Обстрелват ни - вика Бромберг – Тоя тъпак! Внимание! Ларсен, Нилс… 
двигателите…

Капитанът на „Свен IV” е изчакал до последния възможен момент, после 
отчаян, че ще изпусне корсарите е стрелял само по данните на тактическия 
компютър. Труден изстреля с малки шансове за успех. Капитанът на крайцера 
предпочита да пропусне целта отколкото да взриви сенатора. Този път късмета 
е на негова страна.

Изстрелът поврежда основните двигатели на „Фриорайт”. Скоростта 
му не е достатъчна и той влиза в орбира около Смооми. Вярно по различна 
траектория от крайцера, но и без особена възможност да маневрира. Няма 
къде да избяга. Двата кораба се разминават. Въпрос на време е „Свен IV” да 
изравни скоростта си с корсарите и да ги плени.

/В това разклонение пиратите са принудени да напуснат кораба и да 
бягат с транспортните совалки. Вилебергер, заедно с двама корсари, които 
са решили, че им стига, остават на повредения кораб. Мари има избор - да 

остане на кораба или да бяга с пиратите. 
Ако остане се връща при Перон в основната линия „Игра на сенки”. По 

желание на читателя КРАЙ.
 Мари обаче се страхува, че след като отказа да помогне на сенатора, 

той ще я „натопи” за нещо. Не трябва да забравяме, че тя в известен 
смисъл е „извън закона”. Перон разбира се без проблеми ще я измъкне от 
всякаква каша - ама кой да се сети. Мари може тръгва с Ларсен и още 
няколко пирати на една от совалките. Измъкват се от обстрела на крайцера, 
с цената на маневра, която ги запраща към Рикебийон обитаемата планета 
на системата. (премини на епизод 40) / 

43.
Тук слагаме край на приключението. След като Мари и Ларсен се 

споразумяват кой, на кого и какво е обещавал, се връщат в работилницата и 
разглобяват напълно дефектния „мозък”.

/Пред Мари има два възможни избора.
1. Да върне при Перон, да изтърпи „отвратителните” му наставнически 

маниери и да се възползва от готовността му да й помага в Играта. Без да 
се интересува от целилите и методите му. Приключението продължава по 
основната линия на модула „Игра на сенки”.

2. Да се отърве от задушаващите грижи на Перон като напусне 
орбиталният град и остане с Ларсен и пиратите. Това означава да изостави 
Голямата Игра поне до следващия Шампионски кръг, тук Мари  продължава 
в модулите „Преден пост” или „Отмъщение”. 

Но това вече са други игри./
КРАЙ.




