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Няколко думи от автора 
 

Хванах се да напиша този разказ-игра малко като на шега. Нямаше как да 

бъде по друг начин, след като идеята за тази тема е открадната от  един 

Първоаприлски (защото е от 1ви Април) пост във фейсбук групата на книги-

игри, където Ал Торо обеща на своите почитатели да напише книга-игра на 

тема “Гришо и Уимбълдън” заедно с Майкъл Майндкрайм. 

 

Аз, обаче, имам по-специални чувства към Първоаприлските шеги. За да ме 

разберете добре, ще ви споделя нещо много лично. Точно преди две години 

на 1-ви Април 2016 година, около 7 сутринта си лежах в леглото и 

психически се подготвях да започна поредния натоварен ден на работа. Бях 

се отнесъл някъде, най-вероятно в “страната на чудесата”, когато полета ми в 

необятните вълшебства на моята фантазия беше прекъснат от красивата ми 

съпруга. “Какво искаш най-много на света?”, попита ме Поли и ме простреля 

със следващите си думи, преди още да успея да осъзная въпроса. 

 

“Ще си имаме бебе”, каза тя с усмивка. 

 

Душата ми се изпълни с радост и щастие, но изведнъж кръвта ми замръзна 

щом се сетих, че беше 1-ви Април. 

 

“Да, бе! Да!”, казах аз недоверчиво, ядосан от грубата шега. Тя продължи да 

ме убеждава, но аз се бях парил твърде много пъти в миналото на тази дата. 

 

На 13 Декември 2016 година в 00:46, като на шега, аз станах татко на Калина 

 

Посвещавам този разказ-игра на моята приказно красива съпруга Полина и 

на сладката ни, незаменима дъщеричка Калина. 

 

Ето защо, аз имам слабо място в сърцето си за Първоаприлски шеги. Ето 

защо, когато видях шегата “Уимбълдън” в страницата на книги-игри, аз се 

почувствах задължен да превърна играта в реалност. Ето защо и ето как, тази 

книга достигна до теб. Ей така, някак си леко и несериозно, като на шега. 

 

* * * 

Скъпи читателю, преди да се зачетеш в това произведение, искам да си 

призная, че не съм запознат отблизо с този толкова интересен и популярен 

спорт. Хрумна ми идеята да направя игра не толкова на тенис тематика, 

колкото за трудностите и жертвите, които всеки един професионален 

състезател прави в своя личен живот. Тази книга е предназначена за 

читатели със средностатистически познания в областта на тениса, което 

може да поразочарова запалените фенове на този спорт. 
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Това не е биографична книга. Тя е написана без съгласието и съдействието 

на Григор Димитров. Описани са действителни лица и събития, но по-

голямата част от поведението на героите и реализма на обстоятелствата са 

плод на въобръжението на автора. По друг начин казано, структурата на 

действителността е често нарушена в интерес на удоволствието от играта. 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

 

Сила на удара: това е силата на замаха ти с тенис ракетата и съответно 

скоростта, която можеш да придадеш на топката при удар. 

 

Техника на удара: твоите умения да боравиш с тенис ракетата и 

прецизността, с която насочваш топката към желана от теб точка в игрището. 

 

Чаровност (начална стойност = 2): това твое качество обединява социалните 

ти умения за комуникация с други хора, твоето влияние върху тях и 

способността ти да се харесваш на дамите в твоя живот. 

 

Енергия в спорта: това е ресурс, който е от изключително значение във всеки 

един спорт. Много често изхода от мачовете, не само в тениса, се определя 

не толкова от качествата и таланта на спортистите, колкото от тяхната 

мотивация и усилията, хвърлени в надпреварата. Ето защо е изключително 

важно за всеки един състезател да пести енергията си максимално, за да 

може да хвърля сили в моменти, които са критични за победата. 

 

Енергия в живота: всеки път, когато съдбата се намеси в ежедневието и 

късметът не е съвсем на твоя страна, можеш да промениш нещата в своя 

полза като се постараеш малко повече (т.е. вложиш повечко енергия). 

 

Енергия в тази книга (начална стойност = 5): Всеки път, когато ти се каже 

да хвърлиш зарче, независимо дали става въпрос за спортен мач или 

ситуация от ежедневието, можеш да промениш резултата от зарчето, като 

извадиш необходимите точки от оценката си за Енергия и ги добавиш към 

числото, което е показало кубчето на късмета.  

 

Внимание! Не забравяй да намалиш стойността на Енергия с точно толкова 

точки, колкото си използвал, за да промениш резултата от хвърленото зарче. 

 

Внимание! Разрешено е сборът на резултата от зарчето и използваната 

енергия да е по-голям от максималната стойност на кубчето на късмета, т.е. 

можеш да промениш резултата на повече от 6, по свое усмотрение. 
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Сканиране на QR (Quick Response) кодовете: на някои страници от тази 

книга, ще срещнеш едни грозни черни квадрати. Те съдържат схеми и 

информация, която трябва да бъде скрита от окото ти до определен момент. 

Ако имаш смарфон и попаднеш на епизод с такъв код, можеш да го 

сканираш с телефона си и той ще те отведе на интернет страница, която 

съдържа тайната графика или информация. За целта, препоръчвам 

безплатните apps QR Droid за Андроид телефон или Zapper за iPhone. 

 

Хвърляне на зарче: Понякога в текста, ще срещнеш инструкции да хвърлиш 

зарче. В един перфектен свят, ще имаш такова кубче на късмета под ръка, но 

както всички знаем, нашия свят дори не се доближава до перфектността. Ето 

защо, аз съм предоставил две алтернативи за хвърляне на зар. 

 

1. Използвайки смартфон, сканирай зеления QR код с картинката на червено 

зарче в средата, който се намира в дневника на приключението. 

 

2. Ако четеш тази книга на електронно устройство (компютър, телефон, 

таблет), думите “хвърли зарче” ще са подчертани и оцветени в синьо. Просто 

кликни с мишката или чукни с пръст (за touchscreen устройства) върху този 

линк и ще видиш как се отваря нова интернет страница с хвърлено зарче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник на Гришо 
 

 

   Сила на удара:0______________ 

 

Техника на удара:0___________ 

 

Чаровност:2__________________ 

 

Енергия:5____________________ 

 

 

Кодови думи и фрази 

 

 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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Изтощението ти е тотално. Поредната солена капчица пот се стича надолу по 

скулата на челото ти, оставяйки тънка мокра диря по лявата част на твоето 

лице. В другата половина на корта, погледът на Федерер е замръзнал в 

отчаяно изражение, но точно в този момент, концентрацията ти е толкова 

силна, че мозъкът ти няма време да регистрира нищо друго освен зелената 

тенис топка, която се е насочила към теб с огромна скорост. Това е твоят 

момент! Точно сега, с един единствен замах, имаш шанс да придадеш 

смисъл на всичките лишения и жертви, които си правил в името на тениса. 

 

Зелената топка, която лети с над 100 км/ч, внезапно спира във въздуха, 

висейки във времето и пространството пред теб. Шумовете, които до преди 

секунда се чуваха от публиката също ги няма. Имаш чувството, че пухкавите 

бели облачета също са спрели да плуват в ясното синьо небе. Дори капката 

пот е замръзнала на изтощената ти лява буза. 

 

Сърцето ти пропуска два поредни удара. Това е моментът, който си чакал 

цял живот. Това е моментът, в който цяла България и всички българи по 

света са затаили дъх пред телевизионните екрани. Това е моментът на твоята 

слава или на твоето падение. Това е моментът! 

 

Туп! Звукът от срещата между ракетата и малкото зелено кълбо те изважда 

от този космически транс. Вибрациите на кордажа достигат до сърцето ти и 

то заработва по-бързо от когато и да било. Тенис топката полита с още по-

голяма скорост в противоположна посока, оставяйки въображаема диря по-

дълга от опашката на Халеевата комета... 

 

Чувал си, че преди да освободи финалния си дъх, лежащият на смъртно 

легло вижда за последен път живота си, който преминава пред очите му като 

на кино лента в бързи обороти. За разлика от умиращите, в този решителен 

момент, ти започваш да се връщаш към моментите, които те доведоха до 

този финал... 

 

Време е да преминеш на епизод 1. 
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- 1 - 
Спомняш си как едно от първите важни решения, които повлияха не само на 

спортната ти кариера, но и на живота ти като цяло, беше в ранните ти 

тийнейджърски години. Една вечер, в началото на един дълъг уикенд, черен 

Мерцедес паркира пред квартирата ти в Барселона. 

 

- Гришо – провикна се от него Хулио – Давай да ходим на забавление! 

Канени сме на купон в студентските общежития. Знаеш ли колко красиви 

мацки, жадни за парти, ще има там? 

 

Хулио, един от най-добрите ти приятели в тенис академията “Санчез-Казал”, 

е голям купонджия, доста глезен от богатите си родители. Неговата спортна 

кариера не изглежда да е на прав път, но пък всички в школата го харесват 

заради забавния му характер. 

 

Какво пък, може да срещнеш някое приятно и забавно момиче там. 

Треньорът ти Пато Алварез е споменавал неведнъж, че спортистите имат 

нужда от психическо разтоварване. 

 

Избирай! Оставаш в квартирата, за да си починеш преди утрешната 

тренировка (отиди на 6) или набързо се стягаш и тръгваш с Хулио към 

студентското парти (отиди на 7). 

 

- 2 - 
Ако имаш кодовата дума “русолявка”, се отправи към срещата си с нея на 

епизод 3! В противен случай, отиваш на 5. 

 

- 3 - 
Поривите на младостта са нещо незабравимо и е чудесно, че не пропускаш 

тези толкова важни моменти в живота. Времето прекарано с Русолявка е 

приятно и за двама ви. Скоро тя става твоя приятелка, а връзката ви 

продължава малко повече от година. Така натрупваш малко житейски опит. 

Добави 1 точка към Чаровността си. Също така, любовта ти дава 

допълнителни сили. Увеличи оценката си за Енергия с 2. Освен това, 

девойката е леко спортен тип и често тренирате заедно на тенис корта. 

Прибави още 1 точка към едно от двете си качества: Сила на удара или 

Техника на удара и после отиди на епизод 5. 
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 - 4 - 
Напълно логично, след толкова дълга и бурна вечер, пристигаш за 

сутрешната тренировка след като вече е започнала, но понеже се случва за 

първи път, закъснението ти се разминава само с кратка устна забележка. 

Въпреки това, физическите занятия днес ти се струват доста трудни поради 

натрупаната умора в следствие на недоспиване. 

 

Печелиш само 1 точка, която трябва да решиш дали ще добавиш към 

качеството ти за Сила на удара или към качеството ти за Техника на удара. 

 

Сега отиди на епизод 2 

 

 - 5 - 
Седмица по-късно, треньорът ти Пато Алварез събира всичките състезатели 

от школата, за да изпълни стара своя традиция. 

 

- Всяка година по това време, определям кой от всички спортисти в нашето 

училище се е представил най-добре през последните месеци и го 

предизвиквам на тенис мач – обявява на всеослушание той – Тази година 

честта ще се падне на Гришо, който по мое лично мнение, е най-обещаващия 

състезател в тази школа към настоящия момент. 

 

Чувал си, че досега само двама от учениците на Пато Алварез са успели да 

вземат по един гейм в такива предизвикателства. Надяваш се, че може ти да 

си първият, който ще успее да го победи. 

 

Ако имаш кодовата дума “непобедим”, отиди на 13 за да се насладиш на 

триумфа си. В противен случай те чака достойна загуба на епизод 9. 

 

- 6 - 
Треньорът ти винаги се е възхищавал на твоята отдаденост към спорта. За 

пореден път отиваш на тренировка по-рано от останалите и напълно 

отпочинал. 

 

Разпредели 3 точки между качествата ти за Сила и Техника на удара, след 

това увеличи Енергията си с 3 точки и после отиди на 2-ри епизод! 
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- 7 - 
Партито е готино. Музиката също ти допада, особено като допълнение към 

алкохола и красивите студентки. 

 

Едно от момичетата проявява особен интерес към теб. Тя е русичка, със сини 

очи и атлетично тяло. От разговора, който водиш с нея, разбираш че тя 

следва медицина, но обича да разтоварва във фитнеса и на тенис игрището. 

Ако искаш да я поканиш на среща през следващата седмица, запиши си 

кодовата дума “русолявка” и продължи да четеш. 

 

Малко преди полунощ, тя си тръгва с извинението, че предстоят изпити и 

трябва отрано да заляга над учебниците. 

 

Отиди на 8 
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Малко по-късно същата вечер, едно друго девойче, порядъчно подпийнало и 

много надарено, се насочва директно към теб с изключително 

предизвикателна походка, която кара всички мъже наоколо да я преследват с 

поглед. Още преди да те е заговорила, тя леко прокарва ръка, уж небрежно, 

през дългата си, буйна, кестенява коса. 

  

С леко провлаващ от алкохола глас, кестенявка споделя, че ти е хвърлила око 

още в началото на вечерта. Бързо става ясно, че нейните намерения са 

свързани само с мимолетно забавление за вечерта, без сериозно или 

стабилно обвързване. 

 

Ще се възползваш ли от възможността за още малко забавление тази вечер 

(отиди на 15) или предпочиташ да помолиш Хулио да те откара у дома 

(прехвърли се на 16) 
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- 9 - 
Всички твои съученици от тенис школата “Санчез-Казал” в Барселона са по 

трибуните за да станат свидетели на твоята достойна загуба от треньора. 

Въпреки, че не печелиш мача, успяваш да вземеш два гейма на много по-

опитния от теб тенис учител и го предизвикваш да се изпоти добре, за да не 

се изложи пред своите последователи. 

 

По време на двубоя, получаваш сериозна подкрепа от публиката, а в края на 

срещата, си обект на много поздравления за доброто си представяне. Ставаш 

симпатичен на цялата школа, както на ученици, така и на треньори. 

 

Увеличи оценката си за Чаровност с 1 точка и отиди на 10. 
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Една година по късно... 

 

Есен. Пейзажът на природата! Едно жълто листо бавно се клатушка и пълни 

със щастие очите ти, докато шумулкането на жълтия килим под обувките ти 

е истинска мелодия за твоите уши. Слънчевите лъчи галят закопнялата ти за 

топлина кожа, докато миризмата на кафе и прясно изпечени кроасани 

предизвикват не толкова благозвучна музика в корема ти. Желанието да 

прекратиш разходката си в парка и да се отправиш към най-близкото 

заведение скоро ще вземат превес, но в момента ти е трудно да се отскубнеш 

от гледката на Айфеловата кула, облечена в пищните багри на есента. 

 

От скоро си вече ученик в още по-елитната тенис школа на Патрик 

Муратоглу, която се намира във вечната столица на романтиката. 

 

Сега премини на 11 
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Твоя нов треньор Патрик, е колоритна личност с много опит, който вярва, че 

в тениса се побеждава не само с физически данни и подготовка, а с 

психологическо надмощие и силно развит мисловен процес. По тази 

причина, той много обича да стимулира мисленето на своите възпитаници, 

като често им задава логически задачки. 

 

- За да напредваш в спорта, трябва винаги да търсиш най-трудното 

предизвикателство в очите на най-силните съперници – започват 

наставленията му към тебе – Виждаш ли ги онези четиримата, които играят 

по двойки на близкия корт? 

 

- Да, тренер – отговаряш ти. 

 

- Емили идва тук с мъжа си и двамата си сина всеки петъчен следобед. Един 

от това каре е най-добрият състезател в моята школа. Искам да се пробваш 

срещу него. 

 

- Но, кой от четиримата е най-добър? – питаш ти. 

 

- Е, това ще трябва сам да разбереш, като разгадаеш ето тази задачка:  

 

Емили в момента изпълнява сервис, а съпругът ѝ се готви да посрещне тенис 

топката. Той играе от същата страна на мрежата с момчето в син екип. 

Другото момче е облечено в червено. Състезателя по диагонал на бащата е 

най-слабият от всички. Най-силният и най-слабият играч са съотборници. 

 

Ако мислиш, че трябва да потренираш с Емили, отиди на 17. Ако мислиш, че 

нейния съпруг е най-добрият в семейството, отиди на 20. Може да се 

пробваш срещу момчето в синьо (23) или момчето в червено (26) 
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Минава доста време от онази тренировка... 

 

Денят е 7-ми Септември, а годината е 2008. Мястото е Флъшинг Медоус, Ню 

Йорк Сити, Съединени Американски Щати. 

 

Съвсем наскоро си спечелил юнушеския Уимбълдън, а днес си на 

момчешкия финал на US Open. В последната среща се изправяш срещу 

Девин Бритън от домакините. Сега е момента да видиш дали всичките тези 

тренировки в елитните школи са си стрували усилията и дали титлата в 

Лондон не е била в резултат на чист късмет. 

 

Събери точките си за Сила на удара и Техника на удара. Прибави към тях 

резултата от хвърлянето на едно зарче! Жънеш пълен успех, ако общият сбор 

е най-малко 6 и отиваш на 14. В противен случай губиш финала на епизод 18 

 

Внимание! Не забравяй, че можеш да използваш колкото точки Енергия са 

необходими, за да промениш резултата от зарчето. Ако си забравил как става 

това, направи си бърза справка с Правила на играта! 
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Нарочно те питах дали имаш кодовата дума “непобедим”, която не фигурира 

никъде в книгата, за да проверя дали си честен в играта си. Какво ти е 

удоволствието да победиш нечестно тук? Ако смяташ да продължаваш 

четенето, съветвам те да се стегнеш, да извадиш 1 точка от качеството 

Чаровност (защото е подло да се лъже) и да продължиш към 10. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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В този паметен момент, когато печелиш юношеското US Open, няма по-

шастливо момче от тебе на земята. Какъв прекрасен завършек на една много 

успешна година, а кариерата ти е все още само в началото си. 

 

Е, разбира се, и наградните фондове не са за пренебрегване. Трябва да 

решиш как ще похарчиш събраните средства. Можеш да избереш две от 

трите възможности описани по-долу: 

 

1. Купуваш си луксозен автомобил BMW, който ти предоставя комфорт, а 

освен това ти спестява сили и нерви, когато трябва да се придвижваш от 

едно място на друго (печелиш 3 точки Енергия) 

 

2. Харчиш парите по луксозен подарък за родителите си в България. 

Например, купуваш им по-голям апартамент и нова западна кола (печелиш 2 

точки Чаровност и си добавяш кодовата дума “българин завинаги”) 

 

3. Инвестираш в бъдещето си, като наемаш още по-добър треньор (добавяш 

си по 1 точка към всяко спортно качество Сила и Техника на удара или 

добавяш 2 точки към едно от двете по свое усмотрение) 

 

След като направиш този избор, отиваш няколко години напред в спомените 

си на епизод 25 

 

- 15 - 
Правилно! Сега ти е времето да се радваш на младостта. Ако спортната ти 

кариера потръгне, няма да имаш много свободно време за такива късни и 

уморителни преживявания. 

 

Прекарваш малкото часове преди изгрев слънце с кестенявка и нито секунда 

не съжаляваш за това. 

 

С такава палавница лесно се трупа житейски опит. Увеличи твоята оценка за 

Чаровност с 2 единици и намали Енергията си с 1 точка поради недоспиване! 

 

На разведряване се насочваш към епизод 4 за сутрешната тенис тренировка. 
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Решаваш, че е време да се прибираш в квартирата, за да си починеш преди 

утрешната тренировка. На сутринта си зареден с енергия и ентусиазъм.  

 

Отиди на епизод 6 

 

- 17 - 
Емили не е най-добрата в семейството. Напротив, тя е най-слабият тенесист. 

Тренировката с нея преминава много леко, но не ти помага да подобриш 

уменията си. 

 

Отиди на 12 

 

- 18 - 
Въпреки усилията, които хвърляш срещу Дейвид Бритън, той се справя по-

добре от теб. Губиш финала, но печелиш не малко парична сума за второто 

място в класирането. 

 

Със сумата от наградния фонд на турнира, и с парите спестени от предишни 

победи, имаш право да избереш в коя от следните три опции ще инвестираш: 

 

1. Купуваш си луксозен автомобил BMW, който ти предоставя комфорт, а 

освен това ти спестява сили и нерви, когато трябва да се придвижваш от 

едно място на друго (печелиш 3 точки Енергия) 

 

2. Харчиш парите по луксозен подарък за родителите си в България. 

Например, купуваш им по-голям апартамент и нова западна кола (печелиш 1 

точка Чаровност и си добавяш кодовата дума “българин завинаги”) 

 

3. Инвестираш в бъдещето си, като наемаш още по-добър треньор (добавяш 

си 1 точка към едно от двете спортни качества Сила или Техника на удара) 

 

След като направиш този избор, отиваш няколко години напред в спомените 

си на епизод 25 
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Мария Шарапова е сред публиката! Облечена е в същия онзи бял, леко 

прозиращ сексапилен екип, по който милиони фенове на спорта въздишат 

пред телевизионните екрани всеки път, когато тя се появи на корта. Само 

дето, не си сигурен защо е дошла. Дали е, за да те подкрепи с любов или от 

съжаление, със смекчаващи обстоятелствата намерения и поведение. 

 

Погледът ѝ е труден за разгадаване. Точно в този момент, тя се изправя от 

седалката, вдига дясната си ръка и... 

 

Хвърли едно зарче и добави оценката си за Чаровност! Ако резултатът е 

поне 6, отиди на 22. Ако оценката ти е по-ниска от това, прехвърли се на 24! 

 

Внимание! Не забравяй, че можеш да използваш точки Енергия при нужда. 

Ако си забравил как, погледни “правила на играта”. 

 

- 20 - 
Мъжът на Емили е доста добър, но не е най-добрият в семейството. 

Тренировката ти с него преминава сравнително леко. Реши към кое от двете 

си спортни качества Сила на удара или Техника на удара искаш да добавиш 

още 1 точка и отиди на 12 

 

- 21 - 
Излизаш на корта преди мача с Джокович и се взираш в трибуните с орловия 

поглед на снайперист, за да доловиш детайлите, които те интересуват. За 

твое огромно разочарование, Мария Шарапова не е сред феновете. 

 

Отиди на 28 

 

- 22 - 
Точно в този момент, тя се изправя от седалката, вдига дясната си ръка и... ти 

дава въздушна целувка, последвана от най-красивата усмивка, която си 

виждал някога през живота си. Това влива мотивация в теб и с лекота 

изиграваш останалата част от мача срещу номер едно в света Джокович. 

 

Тази победа е огромен успех, който отеква силно в медийното пространство.  

 

Опиянен си от любовта и историческата победа, които ти носят 2 точки 

Енергия. След като отбележиш това в дневника, отиваш на епизод номер 27 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll


 

 

 

15 

 

- 23 - 
Момчето в синьо е много добро, но не е най-добрият член на семейството. 

Въпреки това, тренировката ти с него преминава изключително добре и сега 

можеш да добавиш по 1 точка към всяко едно от качествата си за Сила на 

удара и Техника на удара. Можеш, ако предпочиташ така, вместо да ги 

разпределяш, да добавиш и двете точки към само едно от тях. 

 

След това премини на 12 

 

- 24 - 
Точно в този момент, тя се изправя от седалката, вдига дясната си ръка и... 

повиква момчето, което разнася вода между редовете на публиката. Явно е 

ожадняла. 

 

С надеждата да се докажеш като истински мъжкар и победител, направо 

разбиваш Джокович в останалата част от мача. Това е огромен успех, който 

отеква силно в медийното пространство. Добави си 1 точка към Чаровност! 

 

За твое огромно съжаление, това не променя нищо с Мария. Оставате си 

добри приятели и само толкова. Съкрушен психически, отпадаш от турнира 

още в следващия мач и се озоваваш на епизод 30 
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Годината е вече 2013, а ти се подготвяш упорито за следващия мач от Mutua 

Madrid Open. Въпреки високата ти концентрация на тенис корта, от главата 

ти не излиза онзи женски глас, който снощи шепнеше от телефонната 

слушалка с нежността на ангел от отдавна забравените райски градини. 

 

- Хубаво ми е с теб. Онези откраднати моменти, които прекарахме заедно 

през последните седмици са най-щастливите в моя живот – изрече ти към 

края на разговора – Ще станеш ли официално моя приятелка? 

 

От другата страна последва само мълчание. После телефонната връзка 

прекъсна. Какво, по дяволите, означаваше това? Сигурно Шарапова чака да 

те посрещне с целувка или да те отреже очи в очи след утрешния ти двубой 

срещу номер едно в света: сърбина Новак Джокович. 

 

Как трябва да се състезаваш, като умът ти не намира спокойствие. Ще бъде 

ли тя на трибуните, за да те подкрепи или си я уплашил с откровенноста си и 

директния си, настоятелен въпрос? 

 

Ако случайно си живял в пещера пред последните 10 години, трябва да 

знаеш, че Мария Шарапова е руска тенесистка, която е достигала до номер 1 

в световната ранглиста, но е по-известна с красотата си, която я превърна в 

секс-символ, по който въздишат милиони мъже в цял свят. 

 

Хвърли едно зарче! Ако резултатът е между 1-3, отиваш на епизод 21. В 

противен случай те чака 19. 

 

- 26 - 
Момчето в червено те изпотява много добре и ти показва някои трикове на 

корта. Въпреки че губиш този тренировъчен мач, получаваш похвала за 

представянето си. Противникът ти те превъзхождаше само с невероятната 

сила на ударите си, а ти все още не си трениран да отразяваш топки, 

движейки се с такава скорост. 

 

Поздравления за това, че позна верния отговор! Имаш 3 точки, които да 

разпределиш между качествата ти за Сила на удара и Техника на удара. 

 

След тази тренировка те чака разговор с треньора на 29 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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Като професионални тенесисти, ти и Мария знаете много добре, че по време 

на спортен турнир, състезателите не трябва да се разсейват от главната цел, 

но чувствата тази вечер надделяват и се озовавате в един от най-престижните 

ресторанти в Мадрид, където празнувате голямата победа и новата любов. 

 

Сепарето ви е много тясно, но това въобще не ти прави впечатление. Има по-

важни неща, към които са настроени сетивата ти тази нощ. Отраженията на 

игривите пламъчета от запалените свещи, все едно доразгарят огъня в очите 

на твоята любима и тя изглежда по-красива и по-неустоима от всякога. 

Нейните нежни руси коси се свличат омайващо по стегнатото спортно тяло, 

а леко прозиращата лятна рокля не оставя много място за работа на 

въображението ти. Тя не е само богинята на спорта. За много мъже, Мария 

Шарапова е също превъплъщение на богинята на нежността и красотата. 

 

Отбележи в дневника на играта, че вече си обвързан с Мария Шарапова! 

 

Два дни по-късно, загубата на концентрация се трансформира в загуба на 

тенис корта. Същата вечер, напускаш турнира в Мадрид на епизод 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 28 - 
Мачът тръгва много кофти. Все едно някой друг е облакъл твоя екип и се е 

явил на корта вместо теб. 

 

Губиш първия сет. 

 

Щом поемаш глътка вода на почивката, очите ти преминават отново през 

публиката, но без резултат. Чакай! Връщаш поглед малко назад. Ето я! 

 

Погледът ти се премества на епизод 19. 
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Тренерът е възхитен от твоята игра и предрича светло бъдеще за теб в света 

на професионалните тенесисти. 

 

- Браво, моето момче – похвалва те той – Ако те бях научил на тайния 

форхенд за отразяване на високоскоростни топки, щеше да спечелиш срещу 

този противник. Много малко състезатели имат такава сила на удара, но ето 

как можеш ефективно и ефикасно да отразиш тези бързи топки. 

 

Той хваща една ракета и те учи на този специален удар. Запиши си кодовата 

дума “Таен форхенд номер 5 плюс”! Ако някога срещнеш в текста 

словосъчетанието “топката се е отправила към теб със светкавична скорост”, 

можеш да използваш този таен удар като прибавиш числото 5 към номера на 

епизода, на който се намираш тогава. След това ще се прехвърлиш на 

епизода, чийто номер отговаря на резултата от двете събрани числа по-горе. 

Например, ако си на епизод 10 и искаш да използваш “таен форхенд”, 

прибавяш числото 5 към номера на епизод 10 и получаваш краен резултат 

равен на 15, т.е. прехвърляш се на епизод номер 15. 

 

Сега се върни на 12 
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Въпреки загубата на Mutua Madrid Open, годината се оказва много успешна 

за теб и поради всички останали победи, в края на спортната 2013, ставаш 

първият българин спечелил Световния тур на Асоциацията на 

професионалните тенесисти или накратко АТП Световен Тур. 

 

Отзвукът от тази новина в България е огромен. Всички фенове на тениса в 

родината ти, очакват с нетърпение да видят и да се порадват на момчето, 

което прослави името на България по цял свят. Много удобно съвпадение е, 

че имаш и друг повод да се прибереш до Хасково. Наближава Сребърната 

сватба на родителите ти и би било страхотно, ако успееш да ги уважиш. 

 

За съжаление, това празнично събитие съвпада с тренировъчния лагер, на 

който личният ти инструктор много настоява да се запишеш. Трудно е да 

избереш между подобряване на уменията си и щастието от прекарано време 

с любимите ти хора. 

 

Ако имаш отбелязано в дневника, че си обвързан с Мария Шарапова, вместо 

една от горните възможности, можеш да избереш да заведеш блондинката на 

екзотична почивка. Така ще съчетаеш полезното (спортни тренировки с нея) 

и приятното (прекарано време с любим човек), а ще успееш и да си починеш. 

 

Ако избереш да се прибереш в България за Сребърната сватба на родителите 

си, хвани полет към родината на епизод 33 

 

Ако предпочетеш да се запишеш на тренировъчен лагер, отиди на 36 

 

Ако имаш връзка с Мария Шарапова и предпочетеш да я заведеш на 

екзотична почивка, хващате полет заедно на епизод 39 
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Връщаш топката на Джак Сок за форхенд отиграване и той няма никакви 

проблеми с този удар. Подходът ти не беше правилен. Статистиката сочи, че 

80-90% от тенесистите изпитват по-голяма трудност при бекендите. За да 

разбереш дали ще се възстановиш от тази грешка, трябва да хвърлиш едно 

зарче! Необходим ти е резултат от минимум 3 точки, за да спечелиш мача. 

Не забравяй, че можеш да използваш точки Енергия, за да промениш 

числото. Прегледай “правила на играта” за повече подробности. 

 

Ако успееш да победиш, отиваш на финал на епизод 60 

 

Ако не ти достигнат точки Енергия, получаваш тежка контузия от преумора 

и приключваш със спорта за тази календарна година. Но, не се притеснявай! 

В тениса винаги идва нов сезон и можеш да се пробваш отново, като 

започнеш тази книга от самото начало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 32 - 
Малко преди края на ваканцията, започваш да усещаш някаква почти 

невидима промяна в отношението на Мария. Сякаш прекалената близост е 

предизвикала отегчение от твоите чувства. По време на обратния полет, 

нащата между вас са коренно различни. Галвата на красавицата не се 

отпуска на твоето рамо, дланите ѝ не търсят твоята мъжка закрила, дори 

косите ѝ като че ли те избягват. След завръщането от почивката, честите 

сътресения във вашата връзка вземат превес и това започва да се отразява на 

настроението, самочувствието и спортната форма и на двама ви. 

 

Нещата не отиват на добре. Един студен дъждовен следобед, любимата ти 

разбива сърцето със заключението, че е време да се разделите. 

 

Ще се хвърлиш ли в кръстоносен поход на себедоказване, любовни излеяния 

и отчаяни усилия да запазиш тази връзка (отиди на 47) или ще се примириш 

със създадената ситуация (на епизод 52)? 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 33 - 
Очите ти се реят през прозореца на самолета из безкрайното синьо небе, 

което се простира на длъж и шир, докъдето поглед стига. Душата ти се 

изпълва със спокойствие, мир и тишина. Толкова различно е тук горе! 

 

Само няколко часа по-късно, колелата на самолета докосват благополучно 

пистата на летище София. 

 

Мислиш си, че лесно ще намериш родителите си сред чакащите. Излизаш от 

паспортната проверка, но погледът ти не успява да ги открие в огромната 

тъпла от хора, която е заляла изхода за пристигащи пасажери. Много пъти си 

кацал в родината, но никога не си виждал летището толкова пренаселено. 

Отнема ти секунда, за да разбереш какво се случва. 

 

Големи плакати с твоето име се извисяват над хората пред теб. Всички тези 

сънародници са тук, за да те посрещнат, за да изразят подкрепата си към теб, 

за да те поздравят за твоите успехи сред световния тенис елит. С огромни 

усилия, виждаш как родителите ти си проправят път през морето от фенове, 

за да се доберат до теб, да те прегърнат и да те целунат. Те се гордеят с теб. 

Добави си кодовата дума “българин завинаги” и продължи да четеш! 

 

Г-н Димитров, рейтингът ви в момента е по-висок от този на Президента и на 

Премиера взети заедно – удря те в лицето репортерски микрофон – Бихте ли 

коментирали политическата обстановка и трудностите на хората в България? 

 

Очуден си, че въпросът няма нищо общо с твоите спортни успехи и 

постижения, но все пак трябва да решиш дали ще отговориш. 

 

Ако кажеш, че си професионален спортист и въпреки, че съчувстваш на 

своите сънародници за икономическата ситуация в страната, не можеш да се 

ангажираш с политическо мнение, отиди на 41 

 

Ако предпочетеш да отговориш, че управляващите трябва да мислят повече 

за избирателите и по-малко за себе си и е вече време по-качествен кандидат 

да спечели политическите избори в България, отиди на епизод 46 
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- 34 - 
Връщаш топката по начин, принуждаващ съперникът ти Джак Сок да 

отиграе бекенд. Замрежваш очи, следейки внимателно развръзката. Минават 

само една-две секунди, а ти се струва че е цяла вечност. Капчица пот, 

породена от напрежение се заформя на челото ти в трепетно очакване... 

 

Туп! – проехтява удара пред затаилите дъх трибуни... отиди на 53 

 

- 35 - 
Изпращаш топката коварно в ъгъла, но пропусна факта, че точно тази част на 

корта се използва само за мач по двойки. Топка, попаднала точно там, се 

води че е извън очертанията на игрището за сингълс. 

 

Ще ти бъде трудно да се възстановиш от тази своя грешка. Хвърли едно 

зарче! Необходима ти е 6-ца за победа тук. Използвай точки Енергия при 

нужда. Ако си забравил как, консултирай се с “правила на играта”. 

 

Триумфираш с тази титла на епизод 58 

 

Ако не ти достигнат точки Енергия, получаваш тежка контузия от преумора 

и приключваш със спорта за тази календарна година. Но, не се притеснявай! 

В тениса винаги идва нов сезон и можеш да се пробваш отново, като 

започнеш тази книга от самото начало. 

 

- 36 - 
Очите ти се реят през прозореца на самолета из безкрайното синьо небе, 

което се простира на длъж и шир, докъдето поглед стига. Душата ти се 

изпълва със спокойствие, мир и тишина. Толкова различно е тук горе! 

 

Един ден по-късно, вече се намираш на тенис корта срещу опонент, за който 

никога не си чувал. Очевидно не е чак толкова добър, щом успяваш набързо 

да отбележиш две точки срещу него. 

 

- Какъв е резултата? – пита треньорът, който се слави за един от най-добрите 

в света, но явно за минута ви е изпуснал от поглед. 

 

Ако кажеш, че е “два на нула”, отиди на 42 

Ако отговориш, че е “тридесет-нула”, отиди на 49 

Ако смяташ, че резултатът е “нула-петнадесет”, отиди на 51 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 37 - 
Засилваш тенис ракетата с всичка сила и изпращаш топката обратно в 

половината на Давид Гофен с огромна скорост. Хвърли един зар и прибави 

оценката си за Сила на удара! Необходим ти е резултат от 6, за да успееш да 

спечелиш този финал. Не забравяй, че можеш да използваш точки Енергия 

при нужда. Ако си забравил как, погледни “правила на играта”. 

 

Триумфираш с тази титла на епизод 58 

 

Ако не ти достигнат точки Енергия, получаваш тежка контузия от преумора 

и приключваш със спорта за тази календарна година. Но, не се притеснявай! 

В тениса винаги идва нов сезон и можеш да се пробваш отново, като 

започнеш тази книга от самото начало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 38 - 
След завръщането си, забелязваш някаква почти невидима промяна в 

отношението на Мария. Минава известно време преди да си признае, че е 

разочарована от теб, заради решението ти да прекараш времето си надалече 

от нея. Зачестяват сътресенията във вашата връзка и това започва да се 

отразява на настроението, самочувствието и спортната форма на двама ви. 

 

Нещата не отиват на добре. Един студен дъждовен следобед, любимата ти 

разбива сърцето със заключение, че е време да се разделите. 

 

Ще се хвърлиш ли в кръстоносен поход на себедоказване, любовни излеяния 

и отчаяни усилия да запазиш тази връзка (отиди на 47) или ще се примириш 

със създадената ситуация (на епизод 52)? 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 39 - 
Очите ти се реят през прозореца на самолета из безкрайното синьо небе, 

което се простира на длъж и шир, докъдето поглед стига. Душата ти се 

изпълва със спокойствие, мир и тишина. 

 

В сърцето ти е точно обратното. Там се вихрят страсти, стихии и урагани. 

Обладан си от любов. Мария е отпуснала глава на твоето рамо, а нейните 

дълги руси коси се сипят по тебе като величествен водопад в средата на 

буйна ирландска пролет. Дланите ѝ, подсъзнателно търсещи сигурността на 

мъжката закрила, са здраво вкопчени в твоя бицепс, а най-красивите зелени 

очи са се скрили под меките ѝ клепачи в приятна следобедна дрямка. 

 

Няколко часа по-късно, колелата на самолета докосват благополучно пистата 

на малкия екзотичен остров, на който малцина могат да се похвалят, че са 

ходили на почивка. Свежестта на топлият въздух и палмовите листа, които 

весело си играят в прегръдката на летния бриз, изпълват мислите и чувствата 

ти с пълна хармония и неповторимо удовлетворение. В съзнанието ти няма и 

следа от грижите на забързаното ежедневие. Очаква те седмица, изпълнена с 

безметежна любов, много почивка и малко тренировки на корта с Мария. 

 

Всяка сутрин ти и твоята любима започвате с лека тенис тренировка. Много 

по-опитната от теб Шарапова има няколко скрити трика, които бързо 

прихващаш от нея. Разпредели по 1 точка между качествата си за Сила и 

Техника на удара или дай 2-те точки на едно от тях! 

 

Следобедна дрямка и плаж са вашите занимания всеки следобед. Почивката 

и удоволствието от това ти носят 3 точки Енергия. 

 

Вечерите ви започват с питиета в бара на курорта, който предоставя най-

добрите места за наблюдение на красивите тропически залези, и завършват с 

най-нежните и страстни нощи, които си прекарвал в живота си досега. 

Увеличи своята оценка за Чаровност с 2 точки и премини на епизод 32! 
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- 40 - 
Технично насочваш топката обратно в половината на Давид Гофен с коварен 

удар право към крайната линия. Хвърли един зар и прибави оценката си за 

Техника на удара! Необходим ти е резултат от 6, за да успееш да спечелиш 

този финал. Не забравяй, че можеш да използваш точки Енергия при нужда. 

Ако си забравил как, погледни “правила на играта”. 

 

Триумфираш с тази титла на епизод 58 

 

Ако не ти достигнат точки Енергия, получаваш тежка контузия от преумора 

и приключваш със спорта за тази календарна година. Но, не се притеснявай! 

В тениса винаги идва нов сезон и можеш да се пробваш отново, като 

започнеш тази книга от самото начало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 41 - 
Елегантно отклоняваш неудобният въпрос и се хвърляш в прегръдката на 

родителите си. Малко по-късно, отпътувате за Хасково на епизод 43 

 

- 42 - 
Отговорът ти е грешен. Две точки след началото на сета в тениса се 

отразяват като тридесет, а противника ти е на нула, значи резултатът е 

тридесет-нула. Как очакваш да подобриш спортните си умения, ако не си 

наясно с терминологията и теорията на тениса? 

 

От този тренировъчен лагер, печелиш само 1 точка, която можеш да добавиш 

към качеството си за Сила на удара или към другото за Техника на удара. 

 

Седмица по-късно вече си обратно в първокласна седалка на Германските 

Авиолинии Луфтханза, където млади и красиви стюардеси неуморно се 

грижат за твоя личен комфорт. 

 

Ако си отбелязал, че си обвързан с Мария Шарапова, отиди на 38 

 

В противен случай те очаква епизод 45 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 43 - 
На следващия ден, още по тъмни зори, се събуждаш от нежният полъх на 

вкусни ароматни палачинки. Майка ти е толкова щастлива, за дето си се 

прибрал за празненството на Сребърната сватба, че се опитва да те омае с 

вкусни гозби всеки ден от остатъка не престоя ти в родината. 

 

Добави си 3 точки Енергия заради почивката и 2 точки Чаровност заради 

щастието от това, че си прекарал време с родителите си! 

 

За съжаление, времето на птиченцето в гнездото на родителите е винаги 

твърде кратко, и няколко дни по-късно си пак в удобната първокласна 

седалка на Германските Авиолинии Луфтханза, където млади и красиви 

стюардеси неуморно се грижат за твоят личен комфорт. 

 

Ако си отбелязал, че си обвързан с Мария Шарапова, отиди на 38 

 

В противен случай те очаква епизод 45 

 

- 44 - 
Напълно разбираемо е, че искаш да си починеш след толкова изтощителен 

турнир. Освен това, твоята любима те чака с нетърпение у дома, за да се 

погрижи добре за теб и да те възнагради допълнително за този огромен успех 

в твоята спортна кариера. 

 

Още с влизането у дома, Никол се хвърля на врата ти също като гимназиална 

ученичка. Тя е много нежна и любвеобвилна. Вечерта преминава страхотно. 

За съжаление, не успяваш да спиш много добре през нощта. В съзнанието и 

сънищата продължава да се вее онзи български трибагреник от трибуните на 

турнира и мира не ти дава мисълта, че нямаше сили да разпишеш няколко 

автографа. Нищо! Ще имаш и други такива възможности. Сега отиваш на 76 

 

- 45 - 
Завръщането към сивото ти ежедневие е трудно, но се захващаш здраво за 

работа и продължаваш напред към нови победи и награди на епизод 50 
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- 46 - 
Наемаш се с политическо мнение и губиш симпатиите на поддръжниците на 

настоящото управление в страната. Губиш 1 точка Чаровност. Запиши си 

кодовата дума “политик” и продължи нататък! 

 

Малко по-късно, вече пътуваш в колата на родителите си към родния град 

Хасково на епизод 43 

 

- 47 - 
Тъжната истина е, че когато една жена загуби чувствата си към един мъж и 

реши на емоционално ниво, че не желае вече да е с него, вече е твърде късно 

той да се опита да докаже себе си чрез саможертви и обяснения в любов. 

Раздялата с Мария Шарапова, за съжаление, е неизбежна. Всичките усилия, 

които полагаш са абсолютно безполезни. Губиш 2 точки Енергия. Губиш 

също 2 точки от своята Чаровност. 

 

След няколко месеца на самосъжаление, вдигаш глава и продължаваш 

напред към нови победи и евентуални награди на епизод 50. 

 

- 48 - 
Не успяваш да се примириш със създадената ситуация и ти е много трудно 

да простиш това, което се случва. Верен на правилото, че е по-безболезнено 

да зарежеш някой, вместо те да зарежат теб, задраскваш името на Никол 

Шерцингер от дневника си и продължаваш към нови върхове на епизод 70. 

 

- 49 - 
Отговорът ти е верен. През следващата седмица си на казармен режим и 

строга диета, а спортните ти качества се повишават с цели 3 точки, които 

можеш да разпределиш между Сила на удара и Техника на удара. 

 

След края на тренировъчния лагер, отново се настаняваш в удобната 

първокласна седалка на Германските Авиолинии Луфтханза, където млади и 

красиви стюардеси неуморно се грижат за твоя личен комфорт. 

 

Ако си отбелязал, че си обвързан с Мария Шарапова, отиди на 38 

 

В противен случай те очаква епизод 45 



 

 

 

28 

 

- 50 - 
Минават две години от раздялата ти с красивата спортна блондинка. През 

месец Ноември 2017 участваш във Финалния Тенис Мастърс Къп. Вече си 

победил всичките трима съперници в груповата фаза и се подготвяш за 

важния полуфинален мач срещу Джак Сок. 

 

В същото време, жълтите таблоиди вече спекулират, че си започнал да се 

виждаш със световноизвестната солистка от разпадналата се преди време 

група Pussy Cat Dolls Никол Шерцингер. Истината е, че ти много я харесваш 

и сте излизали вече няколко пъти, но не си сигурен дали тя те взема 

насериозно. Все пак, певицата е по-голяма от теб с малко повече от 10 

години. Сърцето ти се свива при мисълта, че за нея може да си само 

мимолетно забавление. Надежда ти дава само това, че тя ще е на трибуните 

днес, за да те подкрепи в този важен момент. Знаеш, че съвсем скоро 

журналистите ще попитат Никол за вашите отношения и тогава ще разбереш 

дали имате бъдеще заедно, но преди това те очаква тенис среща на епизод 55 

 

- 51 - 
Отговорът ти е грешен. Две точки след началото на сета в тениса се 

отразяват като тридесет, а противника ти е на нула, значи резултатът е 

тридесет-нула. Как очакваш да подобриш спортните си умения, ако не си 

наясно с терминологията и теорията на тениса? 

 

От този тренировъчен лагер, печелиш само 1 точка, която можеш да добавиш 

към качеството си за Сила на удара или към другото за Техника на удара. 

 

Седмица по-късно вече си обратно в първокласна седалка на Германските 

Авиолинии Луфтханза, където млади и красиви стюардеси неуморно се 

грижат за твоя личен комфорт. 

 

Ако си отбелязал, че си обвързан с Мария Шарапова, отиди на 38 

 

В противен случай те очаква епизод 45 

 

- 52 - 
Тъжната истина е, че когато една жена загуби чувствата си към един мъж и 

реши на емоционално ниво, че не желае вече да е с него, вече е твърде късно 

той да се опита да докаже себе си чрез саможертви и обяснения в любов. 

Раздялата с Мария Шарапова, за съжаление, е неизбежна. Примиряваш се с 

този факт и влагаш всички свои усилия в подготовка за бъдещи спортни 

успехи. Очакват те нови турнири и евентуални награди на епизод 50 



 

 

 

29 

 

- 53 - 
Туп... и топката попада в мрежата почти веднага след отиграването на Джак 

Сок. Публиката е във възторг от твоята категорична победа. Ти си на финал! 

 

Изборът ти беше правилен. Статистиката показва, че 80-90% от тенесистите 

изпитват по-голяма трудност в бекенд ударите. Поздравления! 

 

Последният мач от Тенис Мастърс Къп, където ще се изправиш срещу Давид 

Гофен, те очаква на епизод  номер 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 54 - 
Извеждаш Никол на вечеря и подхващаш неудобната тема. Тя те уверява и те 

успокоява, че с Хамилтън са вече само приятели и обобщава, че всичко 

останало е плод на твоята ревност и мъжка параноя. След всичко това, 

красавицата констатира, че няма причина да спре да си пише с него. 

 

Въпреки това, Никол Шерцингер приема този разговор като доказателство 

колко много държиш на нея. Подобен израз на чувства, е голям комплимент 

за всяка жена. Печелиш 1 точка Чаровност и се връщаш на 76 за нов избор. 

 

- 55 - 
Полуфиналът върви сравнително добре за теб. Вече си на мач пойнт срещу 

Джак Сок, който отиграва една ситуация доста нескопосано и топката се 

насочва към теб по много удобен начин. Как смяташ да я върнеш на 

противника? Ако искаш да го принудиш да използва форхенд, отиди на 31. В 

противен случай ще изпратиш топката за бекенд удар на параграф 34. 
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- 56 - 
Твоята длан и тази на Никол се сливат комфортно в едно цяло. Някак си 

съвсем естествено, главите ви се приближават една до друга и се допират в 

страстна целувка. Здрачният пейзаж около вас за миг се осветява от ярка 

светкавица. Очудваш се как е възможно това да се случи при толкова ясно 

небе. Отнема ти секунда да разбереш, че ослепителната светлина е дошла от 

фотоапарат на папараци, а не от наближаваща среднощтна буря. 

 

На следващия ден, още преди финалът на Тенис Мастърс Къп да е започнал, 

медиите по цял свят вече циркулират пикантната снимка. Поздравления! 

Връзката ти с Никол Шерцингер е вече официална. Отбележи в дневника си, 

че си в интимни отношения със сексапилната певица. 

 

Сега отиваш директно на тенис корта, където те очаква оспорван финал за 

Тенис Мастърс Къп на епизод 65 

 

- 57 - 
Вдигаш телефона и се обаждаш на Люис Хамилтън, за да си уредиш среща с 

него. Той се оказва мъжкар, също като тебе и уважително приема поканата. 

 

Срещате се в един от местните барове на по бира. Говорите си съвсем 

човешки за живота, любовта, спорта и за Никол. Люис ти споделя, че все 

още изпитва чувства към нея и заявява категорично, че няма да спре да се 

обажда докато тя самата не го помоли за това. В крайна сметка, Никол 

Шерцингер трябва сама да вземе решението с кого иска да бъде. 

 

Въпреки неуспешните за теб преговори, печелиш уважението на Хамилтън 

за мъжкото си държане и постъпка. Добави си 1 точка Чаровност и се върни 

на епизод 76, за да направиш нов избор в тази заплетена ситуация! 

 

- 58 - 
Печелиш мача, а с него и Финалния Мастърс. Публиката е във възторг. 

Феновете неуморно скандират твоето име. Някъде във високите места на 

трибуните мяркаш Български трибагреник. Атмосферата е страхотна! 

Наобиколен си от телевизионни камери и журналисти, а безброй любителски 

фотосветкавици придават вълшебство на спортното съоръжение. 

 

Току що се придвижи на номер 3 в Световната тенис ранглиста за мъже. 

 

Ако си обвързан с Никол Шерцингер продължи на 67, в противен случай те 

очаква епизод номер 64 
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- 59 - 
Още на следващата вечер, причакваш Люис Хамилтън в затънтена уличка и 

се нахвърляш отгоре му. Тук бих могъл да тествам оценката ти за сила на 

удара, но на практика, няма никакво значение кой ще надделее в този 

сблъсък. Решението ти е доста незряло. Всичко се обръща наопъки. И 

двамата получавате контузии (избери от кое спортно качество, Сила на удара 

или Техника на удара, ще извадиш 1 точка). Освен това, едно сбиване 

изисква изразходването на много Енергия (извади 2 точки от тази си оценка). 

На всичко отгоре, когато Никол научава за свадата, се ядосва и на двама ви 

за детинското поведение (извади 1 точка от Чаровност). 

 

Понеже дипломацията вече не е опция, ще трябва да вземеш решение между 

това да скъсаш с Никол на 48 или да продължиш да се виждаш с нея на 61. 

 

- 60 - 
Вечерта преди финала, ти и твоята нова муза Никол Шерцингер, се 

наслаждвате на прекрасния залез, разхождайки се по алеите на близкото до 

турнирната база голф игрище. Перфектно подстриганата тъмнозелена трева 

се простира докъде поглед стига. Пейзажът се допълва от малки  езерца с 

разнообразна форма и тясна криволичеща рекичка, която все едно разделя 

земята пред вас на две отделни приказни кралства. Вълшебството се допълва 

от нашествие на безброй малки блещукащи светукли, чиято светлина бавно 

започва да надделява над замръкващото тъмночервено небе, оскъдно осеяно 

с розово-оранжеви късчета пухест облачен памук. 

 

Няма как да излезеш на корта утре сутрин, ако все още си измъчван от 

въпроса относно посоката на отношенията между теб и жената на мечтите 

ти. Време е вече да вземеш нещата в свои ръце или поне да се опиташ да 

хванеш Никол за нежната ѝ, топла длан. В този момент на вътрешно 

напрежение, протягаш ръка към нейната и... 

 

Хвърли едно зарче и добави оценката си за Чаровност! Ако резултатът е 

поне 10, отиваш на епизод 56. Тук също можеш да използваш точки Енергия, 

ако прецениш. В случай че си забравил как, погледни “правила на играта”! 

 

Ако оценката ти е по-ниска от това, прехвърли се на параграф 62 

 

- 61 - 
След всичко, което си преживял с Никол през последните месеци, няма как 

да се откажеш толкова лесно от нея и в крайна сметка решаваш, че трябва да 

ѝ гласуваш доверие и продължаваш да се виждаш с нея. Отиди на епизод 70 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 62 - 
Ръката на Никол се отдръпва от твоята. 

- Нека да останем приятели – казва тя – Ще остана за утрешния ти мач, но 

след това трябва да отпътувам за световното турне на новия ми албум. 

 

Психически си съкрушен, но си твърдо решен, че няма да позволиш на този 

момент да ти попречи утре да постигнеш най-важната победа в кариерата си 

досега. Отиваш към финала на Тенис Мастърс Къп, който те чака на 65 

 

- 63 - 
Печелиш мача и тотално унизяваш противника си. Съвсем логично, в 

старанието да не му пуснеш нито точка, изразходваш малко повече сили, 

отколкото ти беше необходимо. Намали оценката си за Енергия с 2 единици! 

 

Минаваш сравнително леко през следващите няколко съперникци и успешно 

се класираш на четвъртфинал, който те чака на епизод номер 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 64 - 
Даваш едно кратко интервю на медиите и бързо се насочваш към 

съблекалните. Един студен душ е достатъчен, за да охлади малко 

въодушевлението и скоро започваш да чувстваш налягащата те умора. На 

излизане от спортното съоръжение се насочваш директно към задния вход, 

за да избегнеш навалицата, която бушува навън. Точно преди да влезеш в 

колата, до теб стига гръмогласното скандиране на твоето име. Никой не те 

чака у дома, така че отиди да разпишеш няколко автографа на епизод 72 
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- 65 - 
Трибуните са пълни до пръскане със зажаднели за зрелище фенове на тениса. 

От другата страна на корта, Давид Гофен се поти безмилостно срещу твоето 

тотално надмощие. Само на една точка си от 

спечелването на най-важния трофей в твоята 

професионална тенис кариера досега. Топката е 

разиграна и точно преди този решаващ удар, 

трябва бързо да прецениш накъде точно в 

игралното поле да изпратиш малкото зелено 

тенис кълбо.  

 

Използвай графиката! Ако искаш да насочиш 

коварно тенис топката към местоположение 1, 

отиди на епизод 35. Ако предпочиташ да я 

удариш с все сила към местоположение 2, отиди 

на епизод 37. Можеш също да я чукнеш технично 

към местоположение 3 на епизод 40 

 

- 66 - 
Печелиш мача без проблеми. В израз на добър спортсменски дух, 

позволяваш на младежа срещу теб да отбележи няколко точки. По този 

начин успяваш също да съхраниш доста ценна енергия, която ще ти трябва в 

идните мачове срещу много по-серизони противници. 

 

Минаваш сравнително леко през следващите няколко съперници и успешно 

се класираш на четвъртфинал, който те чака на епизод номер 83 

 

- 67 - 
Даваш едно кратко интервю на медиите и бързо се насочваш към 

съблекалните. Един студен душ е достатъчен, за да охлади малко 

въодушевлението и скоро започваш да чувстваш налягащата те умора. На 

излизане от спортното съоръжение се насочваш директно към задния вход, 

за да избегнеш навалицата, която бушува навън. Точно преди да влезеш в 

колата, до теб стига гръмогласното скандиране на твоето име. Ако искаш, 

можеш да жертваш 1 точка Енергия и да разпишеш няколко автографа на 

епизод 72 или да побързаш да се прибереш при Никол, която те чака с 

нетърпение у дома на епизод номер 44 
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- 68 - 
Опитваш да се противопоставиш на мощни удари като хвърлиш едно зарче и 

добавиш към него оценката си за Сила на удара. Ако успееш да докараш 

резултата до 8 (използвай точки Енергия), продължаваш на епизод 91 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 69 - 
Опитваш да се противопоставиш на коварни удари като хвърлиш едно зарче 

и добавиш към него оценката си за Техника на удара. Ако успееш да 

докараш резултата до 8 (използвай точки Енергия), продължаваш на 91 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 70 - 
Тенисът, също както Цар Футбол, крикета и ръгбито, е глобално разпознат 

спорт, чийто живот се е зародил в Англия. Първият и съответно, най-стар 

тенис турнир в света, се е провел в квартала Уимбълдън през далечната 1877 

година. Това е единственият от големите четири турнира в света на тениса, 

който все още се провежда на оригиналната тревна настилка. Така мечтаната 

победа тук, автоматично придава на тенесиста легендарен статус. 

 

Време е да се срещнеш със съдбата си. Време е да докажеш себе си. Време е 

да демонстрираш пред целия свят, че Григор Димитров е истинска легенда! 

 

Време е да отидеш на епизод 77 

 

- 71 - 
След като не позволи на Федерер да те изненада рано в този мач, той решава 

да изпробва прилагането на по-конвенционален метод срещу теб. Хвърли 

едно зарче! Ако резултатът е 1-3, неговият подход е използването на много 

силни удари. Ще провериш дали можеш да се противопоставиш на епизод 

68. Ако резултатът от зарчето е 4-6, срещу теб ще бъде използвана прецизна 

техника на удара. В този случай ще се пробваш на епизод 69. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 72 - 
Връщаш се до главния вход на спортното съоръжение. Извади си 1 точка 

Енергия заради огромната умора от турнира и допълнителните усилия! 

 

На пръв поглед, виждаш събрани около тридесет твои фенове. По развятото 

българско знаме разпознаваш, че някои от тях са твои сънародници. 

 

Едно от малките дечица, момченце на около десетина години, идва при теб. 

- Гришо, ще ми дадеш ли автограф? – казва то със сладък глас 

 

- Как се казваш, моето момче? – питаш ти. 

 

- Лео Костов. Аз и татко винаги те гледаме по телевизията. 

 

- Вярно е – намесва се баща му – Фенове сме. Пътувахме 7 часа днес. 

 

Благодариш за подкрепата, слагайки автографа си на голям плакат с твоя 

лик. Събуждаш се на следващия ден, за да видиш че момчето е дало интервю 

за това как си отделил от времето си, за да му дадеш автограф. Отбележи си 

кодовата фраза “българин завинаги”, добави си 2 точки към качеството 

Чаровност и се отправи към епизод 74 

 

- 73 - 
Изпращаш топката коварно в ъгъла, но пропусна факта, че точно тази част на 

корта се използва само за мач по двойки. Топка, попаднала точно там, се 

води че е извън очертанията на игрището за сингълс. Губиш този мач пойнт. 

Сега ще ти е трудно да се възстановиш от тази грешка. Хвърли едно зарче! 

Ако резултатът от зарчето е по-малък от 4 (и нямаш достатъчно точки 

Енергия, за да го промениш), губиш тази среща, а с това и надеждата да 

спечелиш Уимбълдън тази година. Не се отчайвай! Винаги можеш да се 

пробваш следващият сезон, но ще трябва да започнеш книгата отначало. 

 

Ако докараш резултата до поне 4 точки, печелиш този 

мач и продължаваш напред в турнира. Провери в 

дневника дали си обвързан с Никол Шерцингер. Ако си 

започнал отношения с нея и все още сте заедно, отиди 

на епизод 95, в противен случай продължаваш директно 

към полуфинала на епизод 90.  

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 74 - 
Провери в дневника си! Ако си обвързан с Никол Шерцингер, отиди на 

епизод 76! В противен случай те очаква Уимбълдън на епизод 70  

 

- 75 - 
Топката прелита достатъчно далече от противника ти, но все пак остава в 

очертанията на игрището. Печелиш срещата и си готов да се отправиш към 

полуфинала на този турнир. 

 

Преди да тръгнеш натам, провери в дневника дали си 

обвързан с Никол Шерцингер. Ако си започнал 

отношения с нея и все още сте заедно, отиди на епизод 

95, в противен случай продължаваш директно 

следващата среща на епизод 90.  

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

http://augmentedrealityadventure.com/bg/wimbledon1.htm
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- 76 - 
Минава повече от година след твоя успех на Финалния Мастърс. През това 

време, отношенията ти с Никол Шерцингер стават все по-красиви. Тя е 

ангелски грижовна, майченски нежна и много по-уравновесена от Мария 

Шарапова. Емоционалната зрялост и стабилност на Никол напълно 

отговарят на нейната възраст и любовта ви се движи в правилната посока, 

без излишни проблеми и ученическа драма. До ден днешен ти е трудно да 

повярваш, но при посещението в Хасково, тя се постара да се хареса на 

майка ти и взаимоотношенията между двете потръгнаха още от самото 

начало, а това в нашата култура почти граничи с научна фантастика. 

 

Поради всички тези прекрасни моменти в любовта, светът наоколо изглежда 

по-розов от когато и да било. Ето защо, ти си изключително изненадан, 

когато една лятна привечер, с крайчеца на окото си забелязваш, че Никол 

получава текстово съобщение от старото си гадже. Нали нещата между нея и 

пилота от Формула 1 Люис Хамилтън бяха приключили!? 

 

Първоначално решаваш да не обръщаш внимание на това, но съмнението 

вече не ти дава мира. Прави ти впечатление как очите на Никол грейват, а 

лицето ѝ започва да сияе всеки път щом смартфонът извибрира с ново 

съобщение. Може би, тя все още изпитва някакви чувства към него. 

 

Как смяташ да постъпиш в тази ситуация? 

Късаш с Никол на епизод 48 

Разговаряш с нея на епизод 54 

Разговаряш с Люис на епизод 57 

Пребиваш го от бой на епизод 59 

Продължаваш връзката си с Никол на епизод 61 
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- 77 - 
Ако имаш кодовата дума “политик”, задраскай кодовата фраза “българин 

завинаги” и продължи да четеш нататък! 

 

Първия ти съперник е световно неизвестен. Младо момче, без много опит, 

тепърва прохождащо в професионалния спорт. Още след първите няколко 

сета, ти (а, най-вероятно и всички останали по трибуните и пред 

телевизионните екрани) вече се чудите как тенесист от толкова ниска класа е 

стигнал до толкова престижен турнир. Печелиш разиграванията с лекота. 

Ако се напънеш малко, можеш да го оставиш без нито една точка. 

 

Ще го научиш ли урок, като се постараеш повечко и спечелиш без да му 

дадеш нито точка на епизод 63 или предпочиташ да запазиш достойнството 

на младия тенесист и да му пуснеш малко аванта на епизод 66? 

 

- 78 - 
Вече си на мач пойнт срещу Джокович. Той е на 

прага на възможностите си и връща топката по 

удобен за теб начин. Ситуацията е следната: Ако 

предположим, че всеки един възможен удар ще се 

придвижи по права линия и ще има същата 

дължина като Траектория Х (на графиката в ляво), 

кой от трите възможни удара (Посока 1, 2 или 3) 

ще има най-голям шанс да завърши този мач? 

 

Ако избереш посока 1, отиди на 73 

Ако избереш посока 2, отиди на 75 

Ако избереш посока 3, отиди на 82 
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- 79 - 
Замахваш с ракетата точно 2 пъти по-силно. За твое съжаление, топката се 

оплита в мрежата и губиш преднината си. Ще ти бъде много трудно да се 

възстановиш от тази своя грешка. Хвърли едно зарче! Ако резултатът е равен 

или по-голям от 5 (използвай точки Енергия, ако все 

още имаш), побеждаваш в този мач и се отправяш към 

финала на епизод 80 

 

В противен случай, твоето участие на турнира беше до 

тук. Не се отчайвай! Можеш да се пробваш пак през 

следващия сезон. Започни книгата отначало! 

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 80 - 
Ако имаш в дневника си кодовата фраза “българин завинаги”, ден преди 

финала получаваш поздравително писмо лично от Президента на Република 

България. В него той те уверява, че цялата нация се гордее с теб и ще бъде 

пред телевизионните екрани с надежда да види как българин печели за първи 

път този толкова престижен трофей. Това признание повишава мотивацията 

ти неимоверно. В този случай печелиш 2 точки Енергия. 

 

Финалът! Срещу тебе се изправя самият Роджър Федерер. Изключителен 

тенесист. Може би, един от най-добрите на всички времена. Не случайно 

сред публиката има много повече негови фенове, отколкото твои. Но, това 

въобще не означава, че не можеш да го победиш. За да успееш, първо трябва 

да покажеш, че го познаваш добре, като отговориш на следния въпрос: 

 

Коя е държавата, под чийто знаме се състезава Роджър Федерер? 

 

Ако мислиш, че това е Швеция, отиди на 87 

Ако предполагаш, че той е роден в Швейцария, отиди на 88 

Ако смяташ, че той е роден и се състезава под флага на Австрия, отиди на 89 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 81 - 
Справяш се отлично! Ударът ти е много добър. 

Замахваш с ракетата точно 3 пъти по-силно. За твоя 

огромна радост, топката прехвърля мрежата и се плъзва 

покрай противника ти с огромна скорост. Топва в 

страни от него, но той няма никакъв шанс да я стигне. 

Печелиш този мач и се отправяш към последното 

предизвикателство на епизод 80 

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

http://augmentedrealityadventure.com/bg/wimbledon2.htm
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- 82 - 
Топката излиза от очертанията на игрището. Губиш този мач пойнт и сега ще 

ти е трудно да се възстановиш от тази грешка. Хвърли едно зарче! Ако 

резултатът от зарчето е по-малък от 4 (и нямаш достатъчно точки Енергия, за 

да го промениш), губиш тази среща, а с това и надеждата да спечелиш 

Уимбълдън тази година. Не се отчайвай! Винаги можеш да се пробваш 

следващият сезон, но ще трябва да започнеш книгата отначало. 

 

Ако докараш резултата до поне 4 точки, печелиш този 

мач и продължаваш напред в турнира. Провери в 

дневника дали си обвързан с Никол Шерцингер. Ако си 

започнал отношения с нея и все още сте заедно, отиди 

на епизод 95, в противен случай продължаваш директно 

към полуфинала на епизод 90. 

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 83 - 
На четвъртфинала се срещаш с добре познат противник от близкото минало. 

От другата страна на корта се изправя Новак Джокович. Още в самото 

начало на мача усещаш, че той е подобрил значително скоростта на своя 

удар. Единственият начин да му противодействаш в този аспект е да имаш и 

ти достатъчно сила в ръката си. Хвърли едно зарче и прибави към него 

оценката си за Сила на удара. Ако успееш да получиш 6 (използвай точки 

Енергия), продължаваш напред в този двубой на епизод 78 

 

В случай че късметът ти изневери или не ти достигне енергия, губиш този 

четвъртфинал. Беше толкова, толкова близо, но не ти достигнаха съвсем 

малко сили. Не се отчайвай! Винаги можеш да се пробваш на Уимбълдън 

през следващия сезон, като започнеш да четеш тази книга от самото начало. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 84 - 
Замахваш с ракетата точно 4 пъти по-силно. За твое съжаление, топката 

излиза извън очертанията на игрището и губиш преднината си. Ще ти бъде 

много трудно да се възстановиш от тази своя грешка. Хвърли едно зарче! 

Ако резултатът е равен или по-голям от 5 (използвай 

точки Енергия, ако все още имаш), побеждаваш в този 

мач и се отправяш към финала на епизод 80 

 

В противен случай, твоето участие на турнира беше до 

тук. Не се отчайвай! Можеш да се пробваш пак през 

следващия сезон. Започни книгата отначало! 

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 85 - 
Везните вече са наклонени в твоя полза. Виждаш как Федерер е вече на прага 

на силите си, но и твоята ситуация не е много по-розова. За щастие, ти си на 

мач пойнт, когато твоят съперник допуска сериозна грешка при връщането 

на топката и се открива много удобно за теб. Можеш да се опиташ да го 

прехвърлиш коварно на епизод 92 или да използваш минаващ удар с голяма 

скорост в страни от него на епизод 93 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 86 - 
Замахваш с ракетата точно 5 пъти по-силно. За твое съжаление, топката се 

топва извън очертанията на игрището и губиш преднината си. Ще ти е много 

трудно да се възстановиш от тази своя грешка. Хвърли едно зарче! Ако 

резултатът е равен или по-голям от 5 (използвай точки 

Енергия, ако все още имаш такива), побеждаваш в този 

мач и се отправяш към финала на епизод 80 

 

В противен случай, твоето участие на турнира беше до 

тук. Не се отчайвай! Можеш да се пробваш пак през 

следващия сезон. Започни книгата отначало! 

 

За да видиш диаграма на разиграването, кликни тук или сканирай този код! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 87 - 
Грешиш! Роджър Федерер е роден и се състезава под знамето на Швейцария. 

Непознаването на съперника е голям проблем в толкова сериозен мач. 

Единственият начин да преодолееш елемента на изненадата от негова страна 

е много късмет и още повече енергия. Хвърли едно зарче! Ако успееш да 

получиш шестица (използвай точки Енергия, ако все още имаш такива) 

отиваш на епизод 71. 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 88 - 
Правилно! Роджър Федерер е роден и се състезава под знамето на 

Швейцария. Очевидно си добре запознат с него и е логично да предположим, 

че познаваш стила му на игра. Това ти дава лека преднина или поне 

премахва елемента на изненадата. Продължаваш на епизод 71 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 89 - 
Грешиш! Роджър Федерер е роден и се състезава под знамето на Швейцария. 

Непознаването на съперника е голям проблем в толкова сериозен мач. 

Единственият начин да преодолееш елемента на изненадата от негова страна 

е много късмет и още повече енергия. Хвърли едно зарче! Ако успееш да 

получиш шестица (използвай точки Енергия, ако все още имаш такива) 

отиваш на епизод 71. 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 90 - 
Вече си на полуфинал, където срещу теб застава самият Рафаел Надал. 

Знаеш много добре, че испанецът предпочита да играе с лявата си ръка, 

което е коренно различно от повечето други тенесисти. За голям твой 

късмет, Рафа е получил лека контузия в предишния мач от турнира и според 

вестниците, дори е обмислял да се откаже от надпреварата. Очевидно това не 

се е случило, защото той вече стои от другата страна на мрежата. 

 

Няколко оспорвани отигравания и вече си на точка от спечелването на 

първия сет. Прави ти впечатление, че Надал среща трудности при бекенд 

отиграванията. Ето че той отново удря топката не достатъчно убедително и 

тя се запътва към теб по много удобен начин. Възможностите ти са две: 

можеш да я върнеш в твое ляво на епизод 97 или да я изпратиш в твое дясно 

на епизод номер 99. Внимание! Това не е случаен избор. Всичката 

информация, която ти е необходима за вземане на правилното решение е 

описана по-горе в същия този епизод. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 91 - 
Ситуацията е доста сложна. Финалът е много оспорван, но Федерер успява 

да стигне до мач пойнт. Ти връщаш един негов удар, а той в отговор на това 

замахва с все сила и... 

 

Топката се е отправила към теб със светкавична скорост. Знаеш, че трябва да 

отразиш този удар на всяка цена, защото иначе мачът приключва тук и сега. 

Поради силата на Федерер, това ще е доста трудно и до голяма степен 

въпрос на късмет. Хвърли едно зарче! Ако успееш да получиш шестица 

(използвай точки Енергия, ако все още имаш такива) отиваш на епизод 85. 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 92 - 
Вярваш в себе си и с лека усмивка се опитваш технично да прехвърлиш 

живата легенда в този спорт Роджър Федерер. Хвърли едно зарче и добави 

към него оценката си за Техника на удара! Ако резултатът е най-малко 10 

(използвай точки Енергия, ако все още имаш такива) отиваш на епизод 100 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 93 - 
Виждаш умората в очите на противника си и решаваш, че лесно можеш да го 

изненадаш със силен минаващ удар. Хвърли едно зарче и добави към него 

оценката си за Сила на удара! Ако резултатът е най-малко 10 (използвай 

точки Енергия, ако все още имаш такива) отиваш на епизод 100 

 

В противен случай, губиш този финал. Беше толкова, толкова близо до 

успеха, но не ти достигна съвсем малко енергия. Не се отчайвай! Винаги 

можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия сезон, като започнеш 

да четеш тази книга от самото начало. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 94 - 
Тази среща вече е в разгара си и Рафа Надал се справя доста добре, въпреки 

контузията си. Помага му много това, че притежава изключително добра 

техника на удара. Опитваш се да му отговориш със същото. Хвърли едно 

зарче и добави оценката си за Техника на удара. Ако успееш да докараш 

резултата до 6 (използвай точки Енергия), продължаваш на епизод 98 

 

Ако не ти достигне енергия, губиш този полуфинал и изхвърчаш от турнира, 

но не се отчайвай! Винаги можеш да се пробваш на Уимбълдън през 

следващия сезон, като започнеш да четеш тази книга от самото начало. 

 

- 95 - 
Вече си се класирал за полуфинал. За твоя неприятна изненада, ден преди 

този важен мач, се случва нещо, което не си сънувал дори и в най-лошите си 

кошмари. Люис Хамилтън се появява сред публиката на турнира. Знаеш 

много добре, че той не е фен на тениса. Има само една причина той да е тук 

и тази причина се казва Никол Шерцингер. 

 

Време е да разбереш дали секси певицата предпочита да е с теб или ще реши 

да разбие сърцето ти и да си тръгне с пилота от Формула 1. Хвърли едно 

зарче и прибави към него оценката си за Чаровност! Ако резултатът е поне 

15 (използвай точки Енергия, ако сметнеш за необходимо), Никол грубо 

отрязва Хамилтън веднъж и завинаги, защото е лудо влюбена в теб. Любовта 

ще те мотивира и ще ти даде допълнителни сили: печелиш 3 точки Енергия.  

 

Ако резултатът е по-нисък от 15 и не желаеш или не можеш да използваш 

необходимите точки от тази оценка, няма как да задържиш Никол при себе 

си, тя разбива сърцето ти и трябва да намалиш Енергията си с цели 3 точки. 

 

Каквото и да се случи, продължаваш към полуфинал на епизод 90 

 

- 96 - 
Хубаво е, че не си забравил незаменимите указания на треньора. Отразяваш 

удара с лекота, използвайки Таен Форхенд 5 плюс и вече везните ще 

наклонят в твоя полза. Отиваш на епизод 85 с много голямо самочувствие. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 97 - 
Надал се поти от другата страна на мрежата. Изпращаш топката в твое ляво, 

съответно негово дясно. Понеже той играе по-комфортно с лявата ръка, в 

създадената ситуация трябва да отвърне с бекенд, но както вече беше 

описано в текста, лека контузия му пречи да бъде ефективен от нея страна. 

Ударът му е слаб, топката се оплита в мрежата и ти печелиш този сет. 

 

След това разиграване, мачът потръгва добре за теб и отиваш на епизод 94 

 

- 98 - 
Рафа Надал е вече капнал и го държиш на мач 

пойнт. Топката се е насочила към теб и знаеш, че 

ако я удариш с точната сила, ще успееш да 

спечелиш този полуфинал. Ако приемем, че при 

замах със сила равна на едно, топката ще измине 

разстояние равно на това, което е обозначено със 

стрелка на графиката в ляво, колко пъти по-силно 

трябва да замахнеш, за да отбележиш точка? 

 

Удряш със сила х2 на епизод 79 

Удряш със сила х3 на епизод 81 

Удряш със сила х4 на епизод 84 

Удряш със сила х5 на епизод 86 

 

- 99 - 
Надал се поти от другата страна на мрежата. Изпращаш топката в твое дясно, 

съответно негово ляво. Очевидно не си забелязал информацията, че той 

играе по-комфортно с лявата ръка и му подаряваш топката за силен форхенд. 

В текста беше описано също, че той е получил контузия и бекендът му е 

значително по-слаб днес, но това вече не ти върши работа. Сега 

единственият начин да преодолееш тази грешка е много късмет и още малко 

енергия. Хвърли едно зарче! Ако успееш да получиш 5 (използвай точки 

Енергия, ако все още имаш такива) отиваш на епизод 94. 

 

В противен случай, губиш този полуфинал и изхвърчаш от турнира, но не се 

отчайвай! Винаги можеш да се пробваш на Уимбълдън през следващия 

сезон, като започнеш да четеш тази книга от самото начало. 

http://a.teall.info/dice/?notation=1d6&roll
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- 100 - 
Публиката е във възторг от демонстрацията на тенис умения, която ти изнесе 

срещу Роджър Федерер този следобед. Почти всички са на крака. 

Единствената наведена глава на корта в момента е тази на опонента ти. 

Въпреки изписаните по лицето му разочарование и тотална умора, той някак 

си намира сили да те поздрави за тази победа. Хващаш неговата длан в 

здраво ръкостискане. Виждаш как малка сълзица се насъбира в крайчеца на 

окото му и за момент вникваш в неговите чувства на огромно разочарование. 

Бил си на неговото място толкова много пъти, но не сега е момента да се 

връщаш назад. Сега е твой ред да се зарадваш на победата. Сега е твой ред 

да вдигнеш купата на Уимбълдън. Сега е твой ред да блеснеш сред звездите 

и легендите, печелили някога този велик и неповторим турнир. 

 

По средата на тази еуфория, отразен светлинен лъч преминава през лицето 

ти. Извърташ поглед, за да видиш сребристия метал, който предизвика това 

природно явление. Трофеят на Уимбълдън вече е в средата на корта. Време е 

да го докоснеш, време е да го вдигнеш, време е да го целунеш. Колко малко 

тенесисти са имали тази превилегия! Ти вече си един от тях. 

 

Ако си в отношения с Никол Шерцингер, продължи да четеш. В противен 

случай, започни отначало, за да постигнеш максималното в тази книга! 

 

Твоята изгора е във възторг и удивление. Блясъкът в очите ѝ, както и 

чаровната усмивка, която не слиза от това красиво лице дни наред, изпълват 

душата ти с неповторимо щастие и много радост. Напълно заслужено, Никол 

те завежда на едноседмична екзотична почивка, където начинът, по който тя 

те награждава страстно и безсрамно, носи почти толкова голяма наслада, 

колкото спечелването на този легендарен тенис турнир. 

 

Ако имаш кодовата фраза “българин завинаги”, продължи да четеш. В 

противен случай, започни отначало и се опитай да се представиш по-добре! 

 

След кратката ваканция на тропическия остров, ти и твоята любима 

отъпувате към България. Посрещнат си като национален герой. Още на 

летището си поздравен от многобройни фенове и официални лица, а медиите 

не спират да сипят суперлативи по адрес на твоето представяне. Когато 

вървиш по улиците, хората се обръщат и се радват на късмета, че те виждат. 

 

Две седмици по-късно, лично Президентът на Република България те 

награждава с най-високото национално отличие: орден “Стара Планина”. 
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Дневник на Гришо 
 

 

   Сила на удара:0______________ 

 

Техника на удара:0___________ 

 

Чаровност:2__________________ 

 

Енергия:5____________________ 

 

 

Кодови думи и фрази 
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За автора на книгата 
 

Петър Агапов е роден в България, но е по-известен в 

международната общност на жанра “книги-игри”. Той трупа 

авторитет чрез публикации в списанието и блогa на 

LloydOfGamebooks.com с детайлни анализи на механиката и 

методите, които задвижват интерактивната литература. 

 

От няколко години, неговата мисия е да подобри качеството 

на книгите-игри, чрез насърчаване на авторите в цял свят, да 

загърбят старите методи на случайни избори, внезапна смърт 

и неприятни изненади, в интерес на логически загадки и по-

гладко развитие на приключението, които Майкъл 

Майндкрайм наложи с голям успех в средата на 90-те години. 
 

За тази книга 
 

Уважаеми читателю, в ръцете си държиш една много 

нестандартна книга, която ще те постави в маратонките на 

световноизвестния български тенесист Григор Димитров 

по пътя му към легендарния турнир Уимбълдън. 

 
Ти ще имаш възможност да вземеш много на брой важни 

решения за спортната подготовка и личния живот на 

спортиста. Ти ще прецениш дали предпочиташ той да се 

обвърже с Мария Шарапова и Никол Шерцингер или да се 

съсредоточи върху спортната си подготовка. Ти ще решиш 

дали Гришо ще се прибере в България за Златната сватба на 

родителите си или ще се запише на тренировъчен лагер с цел 

повишаване на спортните му качества. Ти ще контролираш 

колко енергия изразходва той, както на корта, така и извън 

него. Само от теб и от качеството на твоите решения зависи 

дали той ще се пребори или ще се провали тотално в опита си 

да спечели този толкова мечтан и желан трофей. 


