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ПОЛИЦЕЙСКО ДОСИЕУБИЕЦ

Линии
мини книга-игра

Хосе Л. Л. Моралес

Аз съм Влада, бивш войник от Босна, но сега – наемен убиец. За определена сума мога да убия всеки, 
независимо от неговите пол, раса, обществено положение или религия. За мен това е просто работа. 

След пет години в гражданската война, от обикновена студентка се превърнах в един от най-добрите 
военни стрелци. Напуснах страната си и с парите, получени по време на войната, заживях в САЩ. 
Разрушенията, страданията, бомбардировките, осакатените трупове и всички останали гадости бяха 
заменени от слънчевата Калифорния – нейните алеи с палми и залези като от филм.  

Контакт с руска паравоенна групировка, която оперира на Западния бряг, ме вкара в света на мафи-
ята, където скоро получих първата си задача: да убия местен политик, който се издигаше, всявайки 
омраза срещу имигрантите в Лос Анджелис. Мъжът почина още следващата нощ, отровен, въпреки че 
според съдебните медици (предварително подкупени, разбира се) официалната причина за смъртта е 
сърдечен удар.

Това беше преди две години; време, през което изпълних всяка поверена ми задача, и спечелих 
много пари. Аз съм Влада, наемен убиец. Има хора, които продават коли. Такива, които продават елек-
троуреди. А други продават телата си, за да живеят. Аз убивам хора; някои го заслужават, други – не. 
Но в крайна сметка кой решава?

УБИЕЦ: Линии e първата от пет мини книги-
игри, допълващи света на SLANG. УБИЕЦ 
разказва историята на Влада, бивш военен 
ветеран от Босна, която сега се е превърнала 
в наемен убиец из слънчевите брегове на 
Калифорния. Петте книги-игри образуват цяла 
голяма книга-игра, като от твоите решения 
зависи към коя от тях ще продължиш.
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ТВОЕТО ПОЛИЦЕЙСКО ДОСИЕ
Това е книга-игра, в която ти си главният герой, а не само зрител като в романите и 

филмите. В тази книга поемаш ролята на опасния наемен убиец Влада. По време на 
приключението трябва да избираш какво да прави твоя героиня – къде да отиде, как 
да действа и какви решения да вземе, като много тях може да включват нарушаване на 
Наказателния кодекс и дори да бъдат в противовес на морала.

За да играеш, имаш нужда от два шестостенни зара с различен цвят. Тези зарове се 
използват, за да определиш изхода от Проверките по време на играта, които твоята 
героиня ще се налага да извършва в дадени моменти от историята. Те могат да приключат 
по два начина: с Успех или с Провал.

ПРОФИЛ
Първата стъпка в играта е да определиш каква е твоята героиня. За тази цел трябва да 

избереш 4 характеристики от долния списък и да ги запишеш в Полицейското си досие. 
В зависимост от тях персонажът ти ще бъде добър в една или друга сфера. Например, 
ако си Пъргава, ще бъдеш добра в избягването на удари, бягането и т.н. От друга страна, 
ако избереш Красива, твоята привлекателна външност ще ти позволява да получаваш 
информация по-лесно. Избери тези 4 характеристики, които най-добре описват каква е 
твоята героиня.

- Силна
- Пъргава
- Сръчна
- Смела
- Красива
- Логична
- Хладнокръвна
- Упорита
- Жестока
- Образована

УМЕНИЯ
Втората стъпка е свързана с уменията, които си придобила през краткия си, но 

динамичен живот. Имаш 7 точки, които да разпределиш между 6 умения, като трябва да 
запишеш между 0 и 3 точки срещу всяко от тях: 

- Бойни изкуства: Способността ти да се биеш без оръжия.
- Атлетичност: Скачането, тичането и подвижността ти като цяло.
- Огнестрелни оръжия: Боравенето ти с пушки, пистолети и други огнестрелни оръ-

жия.
- Дипломация: Нивото ти в преговорите, лъжите и получаването на информация.
- Живот на улицата: Твоите контакти в уличния свят, полезните „места“ из града и 

умението да оставаш незабелязана сред тълпата.
- Наука: Знанията ти по електроника, физика, химия и т.н..

Пример: Решаваш да разпределиш 7-те точки по следния начин: 3 на Бойни изкуства, 
2 на Огнестрелни оръжия, 1 на Атлетичност, 1 на Дипломация и по 0 на Живот на 
улицата и Наука.

ТОЧКИ ДРАМА
Започваш историята с 3 точки Драма. Те представляват онзи момент на опасност 

и напрежение, в който решаваш да вложиш всичко от себе си. Преди всяка проверка 
можеш да решиш, дали да използваш точки Драма и колко точно искаш да изразходваш. 
След това можеш да проведеш Проверката както обикновено, но добавяйки към общата 
променлива броя точки Драма, които си изразходвал. Накрая не забравяй да изтриеш 
използваните точки Драма от твоето Полицейско досие.



Пример: Попаднал си на сбиване в бар. Противникът ти грабва счупена бутилка и те 
заплашва с нея. Удряш го с юмрук, но искаш да си сигурен, че ще го обезвредиш, поради 
което решаваш да използваш 2 точки Драма. Правиш нормална проверка и получаваш 
+2 за своя удар от двете точки Драма. Постигаш Успех и юмрукът ти се забива в лицето 
на негодника, след което изваждаш 2-те точки от Полицейското ти досие. 

ПРЕДМЕТИ
Това е списък с предметите, които имаш. Когато намериш други, то можеш да ги 

записваш тук. Започваш приключението с пистолета си със заглушител и два от следните 
предмети по избор:

- Граната
- Кортик
- Въже
- Шперц

КОДОВИ ДУМИ
Понякога ще ти се казва да запишеш или изтриеш дадена Кодова дума. Следвай 

инструкциите в текста.

ПРОВЕРКИ
Всеки път, когато героят ти се опитва да направи нещо трудно, ще трябва да направиш 

Проверка. За тази цел ще ти бъде посочена Трудност, Умението, което участва и 
променливи, които зависят от това дали имаш или нямаш определени характеристики. 
Събираш всичко това и получаваш общата променлива.

След това хвърляш два шестостенни зара с различен цвят (например бял и черен) 
като белият ще е положителният, а черният отрицателният. Резултатът от двата зара се 
получава, като ги събереш и варира от -5 (ужасно) до +5 (страхотно!). Към този резултат 
се прибавя общата променлива, която си получил по-рано. 

Ако финалният резултат е 0 или повече, то Проверката завършва с Успех. Ако резултатът 
е по-малък от 0 - с Провал.

Пример : Бандит насочва пистолет срещу теб. Решаваш да скочиш върху него, за да го 
елиминираш.

Проверка: Трудност - 4. Бойни изкуства. Пъргава +1. Смела +1.

Твоята героиня има 2 точки за Бойни изкуства, както и характеристика Пъргава, но 
не и Смела. Общата променлива е –(минус) 1 (-4 за Трудност, +2 за Бойни изкуства, +1 
за Пъргава). Хвърляш двата зара положителният зар е 4, а отрицателният 3, което дава 
от +1. Събираш го с общата променлива (-1) и това дава финален резултат 0. Което е 
достатъчно, за да постигнеш Успех. Скачаш върху бандита и го удряш в челюстта. 

РАНИ
Ако в горния пример беше достигнал Провал (отрицателен резултат от Проверката), 

то бандитът би те прострелял. Тогава текстът ти указва, че получаваш една или повече 
Рани. Започваш историята без нито една Рана, но всеки път, когато получиш такава, 
трябва да сложиш кръстче в една от кутийките на този показател.

- Ако имаш 1 или 2 Рани, губиш кръв, но не се случва нищо сериозно. 
- Ако натрупаш 3 или 4 Рани, нещата се усложняват и си зле ранен, поради което 

получаваш Наказание от -1 на всяка Проверка, която правиш.
- Ако имаш 5 Рани, то състоянието ти е критично и получаваш Наказние от -2 за всяка 

Проверка, която правиш.  
- Ако получиш 6-та Рана, умираш. Това е краят на историята ти.
Това е основното, което трябва да знаеш. Сега си готов да започнеш. Мини на епизод 1



1 Пека се на слънце в градината на къщата 
си в Бел Еър и преглеждам списание с 

автомобилни брони за ВИП-ове, когато белият ми 
мобилен телефон, който използвам само за рабо-
та, звънва. Протягам ръка и виждам, че имам ново 
съобщение от Николай. Ще ме чака в кафене в 
центъра. Не пише нищо друго. Оставям телефона 
на шезлонга и ставам да се потопя набързо в 
басейна. Плувам малко, след което влизам в къ-
щата, за да увия в кърпа дългата си, руса коса ка-
то на добро момиче от Източна Европа...

Половин час по-късно излизам облечена в чер-
ни панталонки и прилепнала бяла риза. Влизам в 
кабриолета, скривам сините си очи зад слънчеви 
очила и бързо поемам към мястото, където ме 
очаква Николай. 

Наемник без скрупули, Николай се е бил в по-
вечето войни след падането на бившия Съветски 
съюз. Заедно с хората си воюва в Босна, Грузия, 
Чечения и в много други военни конфликти. 
Срещнах го по време на войната, докато дей-
ствах като снайперист в центъра на Сараево. При 
пристигането ми в САЩ първото нещо, което 
направих, беше да се свържа с него и не бях из-
ненадана, че е замесен в трафика на оръжие и 
бижута между Лос Анджелис и Москва.

Паркирам до кафенето и виждам Николай да 
седи на терасата, с недокосната бира на масата 
пред него, като бавно се оглежда. Той е едър, 
здрав мъж на четиридесет години с бръсната гла-
ва и дълбоки очи, които са способни да пробият 
мозъка ти. Облечен е в елегантен бял костюм с 
червена носна кърпа в джоба на сакото, точно 
над леката издатина, която оформя пистолета му, 
скрит отдолу. Изглежда дистанциран, спокоен и 
сигурен в себе си, което е привличащо. 

Когато ме вижда, вдига ръка за поздрав, 
след което продължава да се любува на пустия 
булевард. 

- Влада – красива, както винаги – казва с нежен 
глас и леко помилва ръката ми, докато ме кани 
да седна. Отговарям на ласкателството му със 

студена усмивка и правя жест към сервитьора да 
ми донесе минерална вода. – Задачата е проста – 
продължава да говори Николай, докато момчето 
се отдалечава, – но това не означава, че ще бъде 
лесно.

След това изважда снимка от джоба на сакото 
си и я слага на масата. На нея има азиатец, дебел 
като свиня, а затлъстялото му лице разкрива 
малки глупави очи.

- Това е Ксулиай, известен гангстер от Хонг Конг, 
наскоро пристигнал в Лос Анджелис. Изглежда ис-
ка да се включи в няколко бизнеса, което изобщо 
не ни допада. Той е твоята цел. Елиминирай го, 
както намериш за добре – начинът няма значение. 
Убий и тези с него, това е единственото условие: 
не бива да има свидетели. Последното нещо, от 
което се нуждаем е война с китайските триади.

- Къде и кога? – питам, като прибирам снимката 
в джоба на панталонките си.

- Ксулиай се намира в апартамента на луксоз-
ния хотел Санта Моника. Тази вечер ще спи за 
последно там. Не трябва да доживява до утре.

Кръстосах отново крака и наместих очилата си.
- Помни, не трябва да има свидетели – пак 

настоява Николай, сякаш е необходимо да се 
помни подобно нещо.

Мини на 25.

2 Заглушителят намалява смъртоносния 
звук. Голото тяло пада свито на плочките. 

Отвръщам поглед. Бързо излизам от спалнята 
и напускам апартамента, по коридора чувам 
викове. Панелът на единия асансьор показва, 
че се качва. Близо до асансьора е вратата за 
стълбището.

Запиши Кодова дума ДЕТЕ 
в Полицейското досие.

Ще изчакам асансьора, 
мини на 24. 

Ще сляза надолу по 
стълбите, мини на 49.

3 Внезапно чувам стъпки зад мен по кори-
дора. Обръщам се и погледът ми среща 

изненадания поглед на друг китаец охранител, 
който не очаква да ме види пред вратата на 
стаята. Бързо вадя пистолета си и стрелям, дока-
то той посяга под сакото си, за да извади своето 
оръжие. 

Направи Проверка: Трудност -3. Огнестрелни 
оръжия. Сръчна +2. Хладнокръвна +1.

При Провал, мини на 19.
При Успех, мини на 32.



4 Преди да успея, те стрелят по мен. Болка 
разтърсва ръката ми (отбележи 1 Рана). 

Отчаяно се хвърлям върху тях.
Мини на 31.

5 След като се справям с бодигарда, добли-
жавам голямата врата, която трябва да 

води към спалнята на апартамента. Отварям я и 
се озовавам в просторно помещение. Модерно 
легло е разположено в центъра на стаята, а 
огромни възглавници са подредени пред пано-
рамния прозорец, който заема цялата южна 
стена и разкрива великолепна гледка към яркия 
нощен Лос Анджелис. Държа пистолета изваден, 
докато търся целта си.

Ако имаш Кодова дума АЛАРМА, веднага мини 
на 30. Иначе, продължи да четеш:

В този момент вратата на банята се отваря и 
от там излиза Ксулиай, чисто гол. Белите му те-
леса висят, а коремът му е огромен. Пурата в 
устата му пада, когато ме вижда. Извиква нещо 
на китайски, вероятно за помощ и мигновено се 
хвърля към нощното шкафче, където лежи пушка 
с рязана цев. Насочвам пистолета си и стрелям, 
преди да може да ми отвърне.

Направи Проверка: Трудност -2. Огнестрелни 
оръжия. Сръчна +1. Хладнокръвна +1.

При Провал, мини на 14.
При Успех, мини на 43.

6 Изваждам пистолета си и стрелям по 
пазача. Главата му се пръска по цялата 

стена. За нещастие, тялото му пада върху една 
от разкошните маси и събаря лампата, поставена 
там. 

Хвърли един зар:
Ако се падне 1-3, лампата пада на земята като 

вдига много шум. Запиши Кодова дума АЛАРМА.
Ако се падне 4-6, нищо не се случва. 
След това мини на 15.

7 - Тази жена! – изпищява някаква старица, 
като ме сочи с пръст – Тази жена я видях 

на етажа с мъжете! – настоятелно продължава, 
дърпайки за ръката един полицай. Той се поко-
лебава за миг, но след малко и друг свидетел 

потвърждава версията ѝ.
Мини на 40.

8 Заставам срещу вратата и я ритвам силно 
точно на височината на ключалката. 

Дървото се разбива моментално, а треските 
се разхвърчат във всички посоки. Пред мен се 
разкрива богато обзаведена стая с голяма маса, 
разкошни фотьойли и няколко изящни колони. 
Влизам с изваден пистолет в очакване на охраната, 
която се появява зад една от колоните. Китаецът 
изкрещява нещо, вдига пистолета си и стреля 
по мен. Превъртам се и се скривам зад един от 
фотьойлите, докато изстрелите прокънтяват в 
стаята. 

Направи Проверка: Трудност -3. Атлетичност. 
Пъргава +2. Логична +1.

При Провал, мини на 17.
При Успех, мини на 38.

9 Скачам надолу по стълбите. Над мен 
се чува тичането на няколко човека и 

разярените им крясъци. Най-накрая стигам до 
приземния етаж. В лобито попадам на голяма 
суматоха – пълно е с хора, които се суетят, а ня-
кои от тях твърдят, че са чули изстрели.

Персоналът на хотела се опитва да ги успокои, 
повтаряйки им, че полицията всеки момент ще 
дойде. Група от четирима полицаи влиза през 
въртящите се врати и управителят ги посреща.

Ако искам да изляза през входната врата ще 
трябва да мина покрай полицаите. Колебая се, 
дали да не се отправя през фоайето към кухнята 
и от там през задната врата на хотела.

Ще изляза през главния вход, мини на 45.
Ще избягам през кухнята, мини на 54.

10 Избягвам ритника му, като се навеж-
дам. Хващам опорния му крак и го 

събарям на земята. Черепът му изпуква при удара 
в плочките. Партньорът му насочва оръжие, за 
да ме простреля. Скачам бързо през кухненския 
плот, а чиниите зад мен се пръскат на парчета. 
Веднага след падането изваждам пистолета си, 
изправям се и откривам огън.

Направи Проверка: Трудност -2. Огнестрелни 
оръжия. Сръчна +1. Хладнокръвна +1.

При Провал, мини на 36.
При Успех, мини на 27.

11 Изведнъж пазачът се обръща. В очите 
му се изписва изненада, като ме виж-

да и веднага хуква към вратата.



Ще стрелям, преди да е вдигнал тревога, 
мини на 6.

Ще се опитам да го елиминирам с голи ръце, 
мини на 21.

12 Хвърлям се настрани, отварям вратата 
на хладилника срещу китаеца и го уд-

рям с нея – лицето му се свива от болка. Парт-
ньорът му насочва оръжие, за да ме простреля. 
Скачам бързо през кухненския плот, а чиниите 
зад мен се пръскат на парчета. Веднага след 
падането изваждам пистолета си, изправям се и 
откривам огън.

Направи Проверка: Трудност -2. Огнестрелни 
оръжия. Сръчна +1. Хладнокръвна +1.

При Провал, мини на 36.
При Успех, мини на 27.

13 С грация на котка прекосявам стаята, 
докато не заставам зад охранителя, 

който продължава да чете вестника си. Хващам 
главата му с две ръце и рязко извивам врата 
му, който изпуква с тъп звук. Тялото клюмва на 
стола.

Мини на 5.

14 Изпразвам пистолета си в тлъстия мъж, 
но сякаш имунизиран към болката Ксу-

лиай стреля с пушката си и сачмите ме хвърлят 
няколко метра назад. Падам на земята, гърдите 
и стомаха ми кървят (Хвърли 1 зар и отбележи 
резултата като брой Рани). Изплювам кръв, 
докато слагам нов пълнител в пистолета. Ксулиай 
си мисли, че ме е убил. Ставам, за да му покажа 
колко се лъже.

Мини на 43.

15 След като се справям с пазача, про-
дължавам по коридора, оставайки на-

щрек за допълнителна охрана. Прилепям гръб до 
стената, когато стигам апартамента на Ксулиай. 
Внимателно се приплъзвам към двойната врата и 
виждам, че ключалката е с магнитна карта.

Ако имаш Кодова дума АЛАРМА, веднага пре-
мини на 3. Иначе, продължи да четеш:

Приближавам се плътно до вратата, когато 
забелязвам решетката на вентилацията, мина-
ваща над коридора. Вероятно е свързана с всяка 
от стаите по протежението му.

Ще разбия вратата, мини на 8. 
Ще използвам Шперц за ключалката (ако го 

имам в Предмети), мини на 23.
Ще пробвам през вентилацията, мини на 37.

16 Насочвам пушката и стрелям. Китай-
ците се гърчат като на забавен каданс, 

когато ги удря душът от едри сачми. Лицата им 
се кривят от болка, а белите им ризи се оцапват 
в кървави петна, след като се свличат на земята. 
Изпразвам и втората цев на пушката – изстрелът 
оглушава стълбището, където остават два трупа и 
оплескана с кръв стена. Захвърлям безполезната 
пушка (задраскай я от Предмети) и отново се 
втурвам надолу. 

Мини на 9.

17 Изскачам иззад фотьойла под дъжд 
от куршуми, разпръскващ парчета 

тапицерия във въздуха. За нещастие, един 
изстрел попада в рамото ми (отбележи 2 Рани). 
Едва сдържам вика си от болка и моментално се 
хвърлям на килима, като използвам инерцията, 
за да се превъртя. Стрелецът се озовава точно в 
центъра на мерника ми.

Мини на 26.

18 Преструвам се на пияна и се прибли-
жавам към бодигарда. Залитайки, 

нервно се озъртам. Веднага щом ме вижда, ки-
таецът застава по среда на коридора и блокира 
пътя ми.

- Това ли е стаята на Чарлз? – питам го, говорей-
ки много бързо и припряно, докато продължавам 
да вървя към него – Да, Чарлз, познаваш ли го? 
– не спирам да настоявам, макар лицето му да 
не издава никаква емоция. – Това прасе ще ми 
плати... Смята, че не знам за него и секретарк…
само да го намеря, ще видят и двамата!

Горилата не знае как да реагира. Колебае се, 
дали да предупреди хората  в стаята за мен или 



да изчака и да ме заговори.
Направи Проверка: Трудност -2. Дипломация. 

Образована +1. Красива +2.
При Провал, мини на 11.
При Успех, мини на 56.

19 Стрелям срещу охранителя, но той 
отвръща и се хвърля зад ъгъла. Един 

куршум засяга ръката ми (отбележи 1 Рана). 
Изчаквам го пак да се покаже и стрелям отново.

Мини на 32.

20 - Отседнала съм в стая 142 – казвам 
тихо, като се преструвам, че ми става 

досадно от въпроса му. Полицаят ме оглежда и 
преценява думите ми.

Направи Проверка: Трудност -2. Дипломация. 
Красива +2. Образована +2.

При Провал, мини на 40.
При Успех, мини на 52.

21 Мъжът се втурва към вратата. Трябва 
да го елиминирам, преди да е стигнал 

до нея.
Направи Проверка: Трудност -3. Атлетич-

ност. Пъргава +1. Силна +1. Кортик+2.
При Провал: виждам, че няма да успея, ще 

трябва да използвам пистолета си, мини на 6.
При Успех, мини на 28.

22 На по-малко от два метра от охраните-
ля неволно бутвам една от лампите на 

масата. Звукът стряска китаеца, който се обръща 
и ме вижда в средата на стаята. Човекът извиква, 
вдига пистолета си и стреля по мен. Изстрелите 
прокънтяват в стаята, докато се превъртам и 
прикривам зад един от фотьойлите.

Направи Проверка:Трудност -3. Атлетичност. 
Пъргава +2. Логична +1.

При Провал, мини на 17.
При Успех, мини на 38.

23 Коленича до вратата и след като се 
уверявам, че никой не идва по кори-

дора, изваждам шперца си и пъхам тънкия му 
проводник в механичната ключалка на вратата. 
Внимателно местя шперца, усещайки как се де-
формира жицата.

Направи Проверка: Трудност -1. Наука. Сръчна 
+1. Логична +1.

При Провал, мини на 3.
При Успех, мини на 44.

24 Приятен звуков сигнал известява, че 
асансьорът спира на етажа. Метални-

те врати се разтварят и откриват трима китайци, 
въоръжени с пистолети. За момент просто се 
гледаме без да реагираме, след това те вдигат 
оръжията си.

Ако имам Граната и я използвам срещу тях, 
мини на 59. 

Ако имам Пушка и стрелям с нея, мини на 35.
Ако побягна към стълбището, мини на 47.

25 След 22:00 часа влизам във фоайето 
на луксозния хотел. Интериорът е 

подходящ за реномето му – ужасно помпозни 
мебели от тъмно дърво и позлатени лампи. 
Подът от бял мрамор блести в очите ми, докато 
вървя към рецепцията. След кратък разговор с 
рецепционистката хващам единя от асансьорите 
и се отправям към последните етажи.

В кабината се чува приятен звук, когато стигам 
до целта си. Металните врати се отварят и раз-
криват част от коридор, покрит със зелени пътеки 
и многобройни картини по кремавите му стени. 
Поемам по посока на апартамента и надничам 
леко зад първия ъгъл: около вратата се разхожда 
охрана – китаец, облечен в елегантен черен кос-
тюм. Човекът ходи напред-назад из коридора, 
като отегчено разглежда картините.

Ще го застрелям, мини на 6.
Ще отида да го заговоря, мини на 18.
Ще го издебна и ще го неутрализирам, мини 

на 41.

26 Прицелвам се и стрелям. В главата му 
се отваря дупка, от която теква кръв, 

още преди да  рухне на земята. За съжаление, 
докато пада трупът събаря един от сребърните 
подноси. Чашите и сребърните прибори вдигат 
невероятен шум. Елиминирането на китаеца 
предупреждава за присъствието ми.

Запиши Кодова дума АЛАРМА, ако я нямаш.
Мини на 5.



27 Изпразвам пълнителя си в него. 
Лице в лице с бодигарда, стреляме с 

оръжията си през плота. Тенджери, чинии, тига-
ни и всякаква посуда попада под кръстосания 
огън. Няколко мои изстрела уцелват китаеца в 
гърдите и го запращат върху печка с врящи ястия, 
които се събарят с трясък. Уверявам се, че няма 
повече противници, прекосявам помещението и 
излизам през задната врата.

Навън виждам тълпа, която се е събрала пред 
хотела – посетители, любопитни, туристи и 
случайно преминаващи, привлечени от слуха 
за яростна престрелка в Санта Моника. Няколко 
полицейски коли с пуснати светлини са паркирани 
на тротоара.

Бързо пресичам улицата, вдигам ръка и спирам 
такси.

Ако имаш Кодова дума ДЕТЕ, мини на 50.
Ако нямаш тази Кодова дума, мини на 60.

28 Скачам на гърба на охранителя и не му 
давам време, дори да извика. Убивам 

го бързо и безшумно. Хващам трупа за едната ръ-
ка и го изтеглям към разкошната маса до стената. 
Скривам го под нея и нагласям покривката, сякаш 
нищо не е било.

Мини на 15.

29 Побягвам към стълбището. Куршумите 
летят покрай мен. Една лампа експло-

дира и върху главата ми се посипват парчета, кар-
тина пада на земята. С един скок се озовавам на 
площадката – пред мен са само стъпалата.

Мини на 49.

30 В този момент вратата на банята се 
отваря. От там излиза Ксулиай, абсо-

лютно гол, но с пушка пред огромния си бял 
корем, която насочва към мен. Трябва да се 
прикрия, преди да е стрелял.

Направи Проверка: Трудност -3. Атлетичност. 
Пъргава +1. Логична +1.

При Провал, мини на 51.
При Успех, мини на 39.

31 Ботушът ми намира лицето на единия 
от китайците, чупейки носа му с грозен 

звук. Падам на земята и веднага ритам другия, 
като го събарям през железния парапет. Втурвам 
се отново по стълбите, докато противниците ми 
вият от болка. Трябва да се измъкна възможно 
най-бързо.

Мини на 9.

32 Три мои куршума обагрят бялата риза 
на китаеца в червени петна. Мъжът 

се свива на две и рухва на пътеката в средата на 
коридора.

Веднага се обръщам – изстрелите му са преду-
предили всеки в апартамента. Няма как да се 
промъкна тихо и да разчитам на изненадата.

Мини на 8.

33 Вдигам пистолета си и стрелям.
Направи Проверка: Трудност -3. 

Огнестрелни оръжия. Сръчна +2. Логична +1.
При Провал, мини на 4.
При Успех, мини на 53.

34 Свалям бавно пистолета. Не мога да го 
направя. Избягвам да гледам детето 

в очите, докато напускам банята. Полицията ще 
се погрижи за него. Бързо излизам от спалнята 
и напускам апартамента, по коридора чувам ви-
кове. Панелът на единия асансьор показва, че се 
качва. Виждам вратата за стълбището отстрани.

Ще изчакам асансьора, мини на 24. 
Ще сляза надолу по стълбите, мини на 49.

35 Изпразвам пушката срещу китайците. 
Сачмите пробиват красивите им скъпи 

костюми и оплескват с кръв стените на асансьора. 
Мъжете падат на колене, стенат, мъчат се да 
насочат оръжията си. Изпразвам и другата цев и 
в асансьора не остава никой жив. Нямам време 
за губене, хвърлям вече безполезната пушка на 
земята и влизам в кабината (задраскай Пушката 
от Предмети).

За лош късмет, таблото е пострадало от изстре-
лите и нямам друг избор, освен стълбите.

Мини на 49.

36 Китаецът е по-бърз от мен – изстрелът 
уцелва ръката ми (отбележи 2 Рани). 

Прикривам се отново, като хапя устни от болка. 
Чувам стъпките на китаеца, който се приближа-
ва, за да довърши работата си. Сега е моментът, 
изправям се и стрелям.



Мини на 27.

37 Издърпвам решетката на 
вентилационната шахта и се набирам 

на две ръце, за да вляза в нея. Започвам да 
пълзя по металните тръби, покрити с прах и 
мръсотия, докато не стигам до разклонение. 
Поемам възможно най-тихо по него, докато не 
стигам до друга решетка, която разкрива пищно 
обзаведена стая с няколко фотьойла, голяма 
маса, римски колони и изгаснала камина. Пред 
нея седи китаец – отново бодигард, който чете 
вестник и си тананика някаква песен. Внимателно 
отмествам решетката и се приземявам тихо на 
пода зад разсеяния охранител.

Да го застрелям, мини на 26.
Да се приближа до него и така да го елиминирам, 

мини на  48.

38 Изскачам иззад фотьойла под дъжд 
от куршуми, който разпръсква тапице-

рията във въздуха. Хвърлям се на килима и се 
превъртам, така че стрелецът се озовава точно в 
центъра на мерника ми.

Мини на 26.

39 Скачам настрани точно навреме – 
пушката гръмва и прави половината 

врата до мен на трески. Прикривам се зад един 
от фотьойлите. Хващам здраво пистолета си, 
докато Ксулиай презарежда своето оръжие и се 
смее. Без да му дам време за нов изстрел, ставам 
и стрелям по него.

Направи Проверка: Труд-
ност -2. Огнестрелни оръжия. 
Сръчна +2. Смела +2.

При Провал, мини на 14.
При Успех, мини на 43.

40 - Задръжте я! – казва полицаят на 
колегите си. Преди да успея да 

избягам, бивам заобиколена от полицаи и 
белезниците щракват на ръцете ми. Доста от 
гостите потвърждават, че са ме видели на етажа 
с китайците.

- Имате право да запазите мълчание... – започва 
монотонно един от полицаите, докато ме води 
към полицейския ван, паркиран пред хотела. Не 
се съпротивлявам. По-зле от това не може и да 
стане.

Запиши Кодова дума ЗАТВОР.
Продължи в УБИЕЦ: БЯГСТВОТО.

41 Изчаквам приведена до стената. 
Охранителят се обръща и продължава 

надолу по коридора с гръб към мен. Това е 
възможността, която чакам. Тръгвам след него 
като стъпвам тихо по мекия килим.

Направи Проверка: Трудност -2. Бойни изкуст-
ва. Пъргава +1. Хладнокръвна +1. Кортик +2.

При Провал, мини на 11.
При Успех, мини на 28.

42 Стъпвам на парапета, за да отскоча 
върху тях, преди да са стреляли.  

Направи Проверка: Трудност -3. Бойни изкуст-
ва. Пъргава +1. Смела +3. Кортик +2.

При Провал, мини на 4.
При Успех, мини на 31.

43 Натискам спусъка и куршумът отнася 
половината буза на Ксулиай. Китаецът 

изкрещява от болка и се хваща за лицето, докато 
кръвта му шурти. Приближавам се и прекратявам 
страданията му.

Кръвта от трупа обагря килимчето пред банята. 
Прибирам пистолета си и се чудя, дали да не 
взема пушката на китаеца (Ако искаш запиши 
Пушката в твоето Полицейско досие). Докато 
мисля, се сещам, че суматохата ще привлече 
вниманието на целия хотел. Времето за реакция 
на Лосанджелиската полиция в този квартал е 3 
минути, така че трябва да побързам.

В този момент през вратата на банята виждам 
свита в единия ъгъл фигура. Това е момче, на 
не повече от осем години, голо и с огромни 
разплакани очи, които ме гледат ужасено. 
Изведнъж усещам силно гадене. Не ми се мисли, 
какво му е сторил дебелият копелдак. Опитвам се 
да не гледам тези пълни със сълзи очи. Спомням 
си само думите на Николай: „Не бива да има 
свидетели“. 



След момента на колебание влизам в банята, 
изваждам пистолета и го насочвам към момчето. 
То изхълцва и онемява. Оръжието ми сочи в 
главата му, трябва да побързам... То започва да 
бръщолеви нещо, чувам само „моля те“, докато 
ме гледа с огромните си влажни очи. Никога не 
съм убивала дете. Това е линия, която досега не 
съм преминавала. 

- Моля те – повтаря отново.  
Ще го застрелям, мини на 2.
Ще избягам, без да го убивам, мини на 34.

44 Ключалката щраква. Внимателно от-
варям вратата, която разкрива богато 

обзаведена стая с голяма маса, няколко разкош-
ни фотьойла и фини римски колони. В стаята има 
и изгаснала камина. Пред нея седи китаец, отно-
во бодигард, който чете вестник и си тананика 
някаква песен.  

Да го издебна в гръб, мини на 13. 
Да го застрелям, мини на 26.

45 Поемам дълбоко дъх и тръгвам да 
пресичам фоайето. Пренебрегвам хо-

рата, които крещят на ченгетата, и се насочвам 
право към изхода. Метър по метър бавно се при-
ближавам до стъклената врата, почти съм до нея, 
когато един глас ме спира.

- Госпожице! – извиква един от полицаите
Обръщам се бавно, с цялата суета, на която съм 

способна. Полицаят отмества истерична жена и 
тръгва към мен.

- От къде идвате? – пита ченгето, като застава 
така, че ми пречи да изляза – Знаете ли нещо за 
случилото се?

Ако имаш Кодова дума АЛАРМА, мини веднага 
на 7. Иначе:

Ще кажа, че съм гост на хотела, мини на 20. 
Ще кажа, че работя в кухнята на хотела, 

мини на 58.

46 Посягам за пистолета, който виси на 
кръста ми, но в това време юмрукът 

на китаеца се стоварва в лицето ми (отбележи 1 
Рана). Кръвта руква от устните ми, а китаецът се 
кани да ме довърши с ритник в главата.

Направи Проверка: Трудност -3. Бойни из-
куства. Силна +1. Жестока +1.

При Успех, мини на 10. 
При Провал, мини на 55.

47 Хвърлям се настрани, докато китайци-
те откриват огън по мен.

Направи Проверка: Трудност -3. Атлетич-
ност. Пъргава +2. Смела +1.

При Провал, мини на 57.
При Успех, мини на 29.

48 Внимателно се прокрадвам към раз-
сеяния пазач. 

Направи Проверка: Трудност -2. Бойни изкуст-
ва. Пъргава +1. Хладнокръвна +1. Кортик +2.

При Провал, мини на 22.
При Успех, мини на 13.

49 Летя надолу по стълбището, като взи-
мам по четири-пет стъпала наведнъж. 

За секунди стигам следващия етаж и бързо 
продължавам. Минавам още една площадка, 
завивам и се натъквам на двама китайци, тичащи 
нагоре с извадени пистолети.

Ако имам Пушка и я използвам срещу тях, 
мини на 16. 

Ако извадя пистолета си, мини на 33.
Ако скоча върху тях, мини на 42.

50 Разположена на задната седалка, 
давам адрес на водача до паркинг 

в покрайнините, където имам кола за спешни 
случаи. Оглеждам нараняванията си, за да се 
уверя, че няма нищо сериозно. Внезапно ме 
връхлита образ – като гръм от ясно небе.

Лицето на разплакано дете – голо и молещо за 



живота си. Затварям очи, но картината остава. 
Разкаяние... Чувството изгаря стомаха ми като 
киселина. Никога досега не съм чувствала така. 
Тръсвам глава, за да се отърся от тази мисъл. 
Убийството е моята работа, без значение коя е 
жертвата! Нали?

- Наистина ли искате да отидете там? – пита ме 
шофьорът, бъбрив испанец.

- Да, да – казвам аз. Облягам се на седалката и 
затварям очи, опитвайки се да не мисля, а просто 
да се отнеса далеч.

Продължаваш в  УБИЕЦ: ОБЕТОВАНАТА ЗЕМЯ.

51 Пушката изгърмява в стаята. Хвърлям 
се на пода, докато облакът сачми лети 

към мен (Хвърли 1 зар и отбележи резултата 
като брой Рани). Когато падам на земята, ми 
се иска да закрещя от получените наранявания. 
Ксулиай се хили шумно, докато презарежда пуш-
ката си и се готви да ме убие. Ставам на крака 
точно, когато се кани да стреля пак.

Мини на 39.

52 Полицаят ми прави жест, че мога да 
вървя:

- Бързо натам – на горните етажи има стрелба и 
тук не е безопасно.

Благодаря и тръгвам към вратата. След като 
съм на улицата, преминавам през тълпата любо-
питни хора и гости на хотела, които са се събрали 
отпред и хващам такси.

Ако имаш Кодова дума ДЕТЕ, мини на 50. Ако 
нямаш тази Кодова дума, мини на 60.

53 Първият от китайците пада с три 
куршума в гърдите. Другият стреля, 

но се хвърлям на земята и избягвам изстрелите 
му. Той отстъпва назад, но се удря в железния 
парапет и пада по гръб през него. Какъв късмет, 
веднага ставам и подновявам бягството си.

Мини на 9.

54 Минавам през люлеещите се врати 
на кухнята. Лъхва ме топлина и ми-

рис на подправки, пълно е с шкафчета, рафтове 
и всевъзможна посуда върху тях. Няколко ястия 
са загорели – готвачите са ги оставили и са излез-
ли, заради стрелбата. Светлинна табела указва 
аварийния изход в дъното на кухнята. 

Вървя натам, когато внезапно усещам движе-
ние зад мен – двама китайци нахлуват в празната 
кухня. Едва имам време да избегна атаката на 
първия нападател. Юмрукът му среща вратата на 
огромен хладилник. Въпреки болката той нанася 
нов бесен удар.

Да отворя вратата на хладилника срещу 
него, мини на 12. 

Да извадя пистолета си и да стрелям, мини 
на 46.

55 Ритникът ме уцелва точно в слепо-
очието. Изведнъж ми причернява. 

Започвам да губя съзнание. Усещам как тялото 
ми пада на земята, като повлича една купчи-
на чинии. Чувствам се съвсем дезориентирана, 
но виждам как китайците насочват пистолети 
и се канят да ме довършат. В този момент се 
случва нещо и те побягват. Виждам униформи 
на полицаи. След малко се свестявам, а един от 
полицаите ми помага да стана, докато ми говори 
нещо, което първоначално не чувам.

- Коя сте Вие? – най-накрая разбирам какво ме 
пита.

Започвам да дрънкам лъжи, как китайците са 
ме нападнали и опитали да ограбят. Фактът, че 
намират пистолета ми, не помага особено на 
моята версия.

Мини на 40.

56 - И какво не е наред, госпожо? – пита 
бодигардът със силен чуждестранен 

акцент.
Успявам да избегна усмивката, която ми идва, 

като го виждам така попаднал в капана ми.
- Чарлз, гаджето ми, – казвам с треперещ 

глас, като заставам пред него. – Този идиот ще... 
– хващам китаеца за гърлото. Той прави опит да 
извика, но в същия момент прекършвам врата му. 
Последният звук, излизащ от там, е само тъпото 
щракване на счупени кости. Безжизненото му тя-
ло се срутва на килима и веднага го повличам за  
ръката към една от разкошните маси до стената. 
Навирам го под нея и оправям покривката.

Мини на 15.



57 Един куршум засяга крака ми 
(отбележи 2 Рани). Въпреки болката 

продължавам да бягам – приливът на адреналин 
и гърмящите оръжия зад гърба ми успяват да ме 
задържат в движение.

Мини на 29.

58 - Готвач съм в хотела – отговарям със 
силен чуждестранен акцент. Полица-

ят ме оглежда, като преценява думите ми. Ясно 
е, че дрехите и външността ми не пасват особено 
на обикновен готвач.

Направи Проверка: Трудност -4. Дипломация. 
Упорита +2. Красива -2.

При Провал, мини на 40.
При Успех, мини на 52.

59 Изваждам гранатата и я хвърлям в 
кабината (задраскай Гранатата от 

Предмети). Китайците откриват огън с писто-
летите си, но скачам встрани и се прикривам 
зад стената. В този момент експлозия разтърсва 
коридора. Огнено кълбо излиза от кабината на 
асансьора, разпръсквайки парчета от охраните-
лите навсякъде. Дъжд от човешки останки пада 
до мен. Нямам време за губене, асансьорът се 
нуждае от ремонт – трябва да сляза по стълбите.

Мини на 49.

60 Разположена на задната седалка на 
таксито, давам адрес на водача до 

паркинг в покрайнините, където имам кола за 
спешни случаи. По време на дългото пътуване 
мисля за детето в банята. Този момент на слабост 
може да ми докара много неприятности. Николай 
ясно каза: „без свидетели“. Провалих се, а знам 
колко зле приема провалите той... Както и да е, 
предпочитам да не мисля сега за това. Оглеждам 
нараняванията си, за да се уверя, че никое не е 
сериозно. После вдигам глава към прозореца: 
безброй магазини, осветени от неонови светлини, 
се редуват по булеварда. Високо горе се вижда 

луната – въпреки смога, покриващ нощното небе 
на града.

Запиши Кодова дума ОЧИ. 
Продължаваш в УБИЕЦ: ЗАМЕСТНИКЪТ.

В СЛЕДВАЩИЯ 
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ПОРЦИЯ ЕКШЪН, ПОДГОТВЕНА ОТ 

ХОСЕ Л. Л. МОРАЛЕС.


