
Разбира се, не тръгваме съвсем навреме. Петъчният работен ден се влачи, в 
следобедните часове трудно си намирам място в равнината на офиса. Жаден 
съм за планина. В първите часове поне колегите още се дивяха на "огромната" 
раница и се забавляваха да проверяват колко тежи. "Къде ще ходиш?" Фалшиво 
скромно и леко небрежно "На Олимп..." Не беше като да сме вече на път, но 
говоренето си беше почти като предвкусване...
Накрая не издържам и звъня на Момчи. По отговора му се ориентирам, че има 
още време и мога да не бързам, но не издържам и хуквам към околомръсното, 
за да ги изчакам. Компания ми прави Валтер Бонати, описвайки свое зимно 
изкачване в Алпите - наложило му се да катери пасаж без ръкавици при минус 
24... А аз се притеснявах дали няма да берем студ в палатките...
Пежото (по-известно с артистичния псевдоним Пешо) изниква след около два 
бивака на Бонати по стената, мятам временно раницата на седалката и 
продължаваме към Зори.
Ани и Момчи изглеждат поизнервени, трафикът е силно нелицеприятен, както и 
може да се очаква в петък вечер. Пробиваме си път към бензиностанцията, 
където ни чака Зори, слизаме за купуване на бира за успокояване на нервите и 
нареждаме багажа. Добре че сме с комби - четирите раници плюс две палатки и 
няколко шалтета едва се събират в иначе просторния багажник...
Газ, сиреч дизел, към Мелник. Излизаме на пътя през Владая по смрачаване, 
Венера вече е изгряла и сочи пътя напред.
Най-сетне сме наистина на път и дали сме закъснели с тръгването не е толкова 
важно, вече се движим. Момчи потвърждава резервацията ни в къщата за гости, 
проверяваме и работното време на една от механите, наближава моментът най-
сетне да опитам от прочутата широка мелнишка...
Хвърляме багажа в двете стаи, пресичаме внушителното корито на реката, 
която едва тече, когато няма наводнение, и влизаме в механата. Впоследствие 
позволяваме да ни убедят, че сградата е била гостилница към съседната църква 
и е на вдъхващите уважение 250 години. Виното е неочаквано сладко и младо, 
оказва се, че не е налято от правилната бъчва, така че получаваме втора кана 
със значително по-добро съдържание. Говорим си за спада в качеството на 
новите преводи на Роалд Дал, сравнени със старите издания... Изглежда някак 
тематично на фона на мястото.
Усеща се, че е бил дълъг ден за всички, нетипично за нас дори не поръчваме 
още вино и се насочваме към изхода. Момчи иска разходка, но момичетата да 
уморени, така че ги оставяме да се приберат, докато ние правим кратка 
обиколка. На излизане от механата ни посреща огромен овчарски пес. Явно и 
на него му е скучно в заспалото градче и идва да се разходи с нас. Навремето 
баща ми твърдеше, че истинските каракачански кучета били с гъста и дълга 
козина по тялото и голи лапи, за да не се закачат по хвойните и драките. 
Дружелюбният Шаро изглежда точно така, макар че няма как да го попитам 
какво знае за каракачаните...
Градчето е уютно и носи някакъв свой си чар, преброждаме някои от основните 
забележителности. Хубаво е на тихо под звездите.
Момчи ми разказва как мястото е еволюирало като туристически център през 
последните 15-ина години. Местните хора отдавна не контролират основните 
търговски потоци в района и са се преориентирали към използването на 
туристическите такива. На прибиране приватизираме чепка грозде от една 
надпътна асма - вкусно е, макар и не напълно узряло. 



В къщата за гости разглеждаме снимки на града от миговете на старата му 
слава - 22 000 души население - Мелник е бил наистина внушителен център, 
впечатлен съм. Още малко героизъм от Бонати и е време за лягане.
Утрото е свежо, да се чете "мразовито". Ани прибягва до ледочистачката, за да 
освободи видимостта през предното стъкло на колата. Преди да потеглим 
Момчи среща пореден познат, който детайлно обяснява как да излезем на 
Кулата без да минаваме през Петрич. "А-а-а, Олимп ли, че то си е наша махала, 
за два часа и половина сте там... То щом е на два часа път, значи си е махала... 
Аз колко съм карал там, и по едни черни пътища..."
Справяме се почти от воле с минаването напряко към границата, дори спираме 
да налеем вода от едно от селата по пътя. В дворовете на къщите има смокини 
и нарове, дар от въздушните потоци откъм Средиземно море.
На самия граничен пункт пътят е доволно разбит от българската страна, което 
някак те предизвиква да искаш да минеш оттатък. Пак трябва да ме гледат 
преценяващо в анфас, за да ме сравнят с дългокосата и чувствително по-млада 
особа на личната ми карта, но като цяло минаваме без проблем в южната 
съседка.
Тук шофирането е значително по-леко и километрите се нижат неусетно. На 
една бензиностанция сменям караула на Ани зад волана. Пием кафе и 
изяждаме домашното грозде от двора на бабата на Зори. Гроздето е супер, а 
по-късно ще се окаже, че въпросните двор и баба са ни приготвили още една 
вкусна и силновитаминозна изненада.
Спираме само до крайпътна зона за отдих, след като по съвет на Момчи не 
купих наливно мелнишко вино възнамерявам да се екипирам с някакъв местен 
алкохол за дългите и студени часове в палатката. Намирам нещо, което гордо 
носи името Олимпийски нектар (Olympus Nectar), 30 % алкохолно съдържание. 
Гледам го подозрително известно време, цената е като на Метакса, която обаче 
ми обещава с осем градуса повече топлина... Накрая стремежът към екзотика и 
привлекателният бакърен нюанс надделяват и гордо показвам придобивката си 
на Ани и Момчи. Разбира се, планираме да запазим нектар за наздравицата на 
върха.
Сутрин се справям значително по-добре със следенето на табелите и стигаме 
до Литохоро без проблеми. Олимп, който беше бавно изникващ и неясен за 
бързия ми шофьорски поглед силует, сега се просветва отчетливо в далечината.



Олимп, гледан от Литохоро. Стефани е на върха на полузасенчената стена 
вдясно, Митикас е вляво. Автор на снимките – Зорница Лазарова

Правим кратка почивка за телефонни обаждания. Деси и компания тъкмо 
излизат от София, ще пристигнат на паркинга в късния следобед и ще имат 
вечерно качване към хижа А. Без особена надежда звъня на Мария Золота, 
хижарката на хижа А, за да видя дали случайно не са се освободили места за 
вечерта. Новините си остават каквито бяха и преди две седмици - всичко е 
запълнено, така че се очертава основен подслон да са палатките. Поне сме 
подготвени.
Не успявам да пропусна резкия десен завой с табела Олимп и скоро сме на 
пътя, водещ към паркинга на Приония - последната точка, до която можем да 
ползваме тягата на верния Пеш(ж)о. След това - с крака.
На един от завоите минаваме край група юнаци, които недвусмислено 
нахлузват седалки и каски. Явно наоколо има катерачен обект, за който не 
знаем... За съжаление нямаме време за чисто скално катерене и примамливият 
въпрос къде има скали за вкопчване ще си остане непроучен.
Скоро сме в Приония - паркингът изглежда пълен, но все пак има място и за 
нас. Паркираме и започваме стягането на багажа. Веднага ни нападат няколко 
твърде любопитни за българска екзотика местни оси. Черпим ги с вафли Чайка 
и скоро ни оставят на мира. Отправям поредни мислени благодарности към Йо 
за палатката, с която ни услужи, и намирам място за бъдещия ни подслон в 
раницата.



На паркинга, готови за подвизи. След сивата кола се вижда част от сянката на 
Пешо.

Наливаме си вода от чешмата в горния край на паркинга, позяпваме 
информационната табела и потегляме нагоре. Часът е малко след пладне, 
времето е чудесно, остава да наберем височина. Паркингът е на около 1000 м., 
хижа А е на 2 100, така че ще трябва малко да се раздвижим.
Пътеката е повече от ясна, тук-там има и маркировка във вид на червени 
светлоотразители.
Движим се стегнато, макар и без да бързаме. Като добри представители на 
фаталния тринайсти курс за планински водачи на АПХ със Зори следим темпото 
си, първоначално с по-умерено темпо за разгрявка, постепенно увеличаваме 
натоварването, успоредно с адаптирането на телата ни към режима на 



движение. Преподавателите ни биха се гордели с нас, особено със Зо, която е 
доста по-стриктна в детайлите от мен.
Все още сме в широколистен пояс, към който есента е протегнала ръце. Гората 
още не е изцяло в прегръдката на "умиращия" сезон, но есенното настроение се 
чете по жилките на много от листата.
Спираме за почивка след 50-ина минути ходене на малка огледна площадка, 
оборудвана с една-две пейки и няколко табели.

Към хижа А.

На много участъци пътеката е облагородена с трупи, закрепени с набита в 
земята арматура. Образуват се малки полегати площадки, което донякъде 
облекчава ходенето.



В един момент с приятен мелодичен звън се разминаваме с керван от няколко 
коня и катъра (може и мулета да бяха, но заради алитерацията приех, че са 
катъри...), доставящи провизии и консумативи за хижа А.
С набирането на височина започват да доминират иглолистните - предимно 
черна мура. На места има следи от разруха - групи от повалени и изсъхнали 
дървета. Изглеждат като участъци, поразени от ветровал, но всъщност са малки 
лавини - улеите са дълбоки и с голям наклон, а дърветата са точно по пътя на 
масите сняг, които навярно набират скорост надолу всяка зима и пролет. 
Интересно е, че още преди хижа А вече катерим склоновете на основния масив 
на планината - няма допълнителни била за преодоляване. 

Нагоре и само нагоре. Поне днес. 



Една от малкото табели по пътя. Червеният квадрат донякъде отговаря на 
нашата лентова маркировка.

Стигаме до хижа А за около два часа и 45 минути. Времето "по книга" е три 
часа, а носим и раниците с бивачна екипировка, съответно приемаме сме се 
справили задоволително.
Бил съм на хижа А и преди, но нивото на чистота и организираност си остават 
направо шокиращи по родните стандарти. Ако бяхме в по-прагматично и 
цинично настроение бихме отбелязали, че и цените са шокиращи по родните 
стандарти, но толкова близо до божественото подобни коментари изглеждат 
твърде злободневни и неудачни.
Настаняваме се на последната слънчева маса, взимаме си студени бири и 
топли супи (много вкусни) и се отдаваме на заслужен отдих. Момчи проучва 
картата, за да види откъде трябва да хванем пътеката към платото на музите. 
Отивам да преговарям с хижарката дали ще има места за Деси и компания като 
пристигнат вечерта, а и да разпитам за общата ситуация в района. Оказва се, 
че двата заслона С (це) и СЕО си работят и са пълни догоре, въпреки че в 
интернет се твърдеше, че затваряли в края на септември. Новината е добра. 
Ще имаме резервен план за подслоняване на пода на някоя столова, ако се 
окаже, че музите обичат да спят на твърде студено за изнежените ни човешки 
тела.
Докато кротко се препичаме и биро- и храносмиламе под ласките на 
октомрийското слънце (след като съвсем по български си придърпахме масата 



извън сянката под погледите на насядалите наоколо западняци), пристигна 
Хубавата гъркиня. Може и Елена да е била, не попитахме. Спортна девойка с 
маслинени очи и зехтиново гладка кожа. Римският й гръцки нос само я 
разхубавяваше. А ако се и усмихваше сигурно цветя щяха да никнат под 
стъпките й...но сигурно искахме твърде много. Тъкмо се шегувахме, че сигурно 
е единственото хубаво местно момиче околовръст и се появи втора хубава 
гъркиня. Явно боговете бяха благосклонни...

Площадката на хижа А.

След около час почивка решаваме, че е време да продължим нагоре. 
Консултациите с картата показаха, че трябва да хванем основната пътека към 
Скала и Митикас, и скоро след това да се отклоним вдясно. Нашата пътека 
подсича масива на поредицата от върхове и ни извежда на платото на музите 
на около 2 600 м. Щяхме да сме на добра височина за осъществяване на 
утрешните атаки.
Отклонението ни беше маркирано със стрелка, така че нещата се оказаха по-
лесни от очакваното, поне по отношение на ориентиране. Самата пътека пълзи 
усърдно и относително равномерно нагоре, отначало през внушителни по 
размери и възраст черни мури, впоследствие над пояса на дърветата.
След почивката сме във форма и добро разположение на духа, набираме 
височина почти неусетно. На юг се вижда друг циркус, обкръжен от върхове, за 
съжаление името не ми е известно. Макар и по-ниски от "нашата" планина, 
траверсирането по ръба звучи примамливо.



Безименната (за мен) планина южно от нас. Циркусът вляво изглежда доста 
приятен за обхождане.

По тази пътека се разминаваме с по-малко хора, така че поне спестяваме 
малко въздух от дежурното Hello. Срещаме мъж и жена на средна възраст 
заедно с младо момиче. Трета хубава гъркиня, да не повярва човек. Човекът ни 
обяснява, че е грък, но живее в Англия, така че може би девойката не се брои 
точно за гъркиня... След като става ясно, че сме от България, получаваме 
редица комплименти за невероятно красивите ни планини Сандански и 
Пампорово. Човекът е искрено добронамерен, така че никак не му се сърдим.
Лично аз съм силно впечатлен от планината, по която се движим в момента, 
заради което съм леко изненадан от комплиментите за нашите върхове. 
Въпреки височината, все още на 300-400 метра над главите ни са надвиснали 
внушаващи страхопочитание скални игли и зъбери. Постепенно започвам да 
осъзнавам, че древните не са проявили твърде богато въображение, приемайки 
мястото за обиталище на същества от по-висш порядък.
С издигането ни във вертикала ставаме все по-изложени на поривите на 
вятъра. В случая сме жертви на развихрилия се бог на северния вятър Борей, 
който на воля ни демонстрира мощта си. В знак на почит обличаме по-топли 
дрехи и продължаваме. Температурата е значително по-ниска, въпреки че все 
още се радваме на последни ласки от лъчите на Хелиос. Тъй като в прилив на 
мъжественост реших да не слагам най-топлата си дреха, студените потоци 
започват да обтягат нервите ми. Всъщност сме доста високо, съответно и доста 



близо, но заради вятъра съм напрегнат. Перспективата да бивакуваме в 
подобни условия ми изглежда доста непривлекателна.
Малко преди премката, предшестваща последното изкачване към платото на 
музите, Ани забелязва нещо червено в подножието на група отвесни скали, 
бележещи края на платото. Далече е и не можем да различим подробности. 
Притесняваме се да не е паднал човек. Заради разстоянието и липсата на 
близки обекти, които да дадат идея за мащаб, не сме сигурни дори колко е 
голям обектът. Две изправени сенки близо до червенината могат да бъдат или 
скали, или силуети, в зависимост от настроението на зрителя. Обмисляме дали 
да се разходим без багаж до мястото, но отклонението от пътя ни е сериозно, а 
и теренът е негостоприемен, така че в крайна сметка се отказваме от 
експедиции. Сещаме се да използваме вариото на апарата на Зори, за да се 
доближим и надникнем отблизо, макар и виртуално. Тази тактика сработва и 
установяваме, че става дума за яке, навярно отвято от платото. Балканското в 
мен проговаря и се замислям дали не мога да си спестя покупка на пухенка 
срещу едночасова разходка по стръмни сипеи, но друга балканска черта, а 
именно мързелът ми, ме отказва. Навярно за добро.
Навели глави срещу поривите преминаваме премката и излизаме на 
последните серпентини, извеждащи до заслон С и платото. Изпреварили сме Зо 
и прекарваме известно време да наблюдаваме борбата й с вятъра на самата 
седловина, където поривите са най-силни. Решила е да сложи кърпа на лицето 
си, като за целта трябва да свали ръкавицата и същевременно да пази от 
отлитане целия незакрепен инвентар. Както често се случва, човешкият инат 
надделява над божествения и Зо благополучно продължава след нас, все още 
горда притежателка на две ръкавици и две щеки.
Докато ние сме наблюдавали Зори, нашето трио на свой ред е било обект за 
анализ от страна на стадо диви кози. Гледат ни любопитно, докато не 
преминаваме невидимата граница на зоната им на комфорт, след което 
изчезват скоропостижно.
Последни метри и стигаме до хижа/заслон С, малка и солидна каменна сграда, 
кацнала в края на платото на музите. Вятърът пере все така здраво, поради 
което обяснимо музите никакви ги няма, сигурно жулят халби амброзия в някой 
по-заветен край на планината. Разбира се, в по-метафизичен план никак не 
можем да се оплачем от присъствие на вдъхновение, освен двете прекрасни 
дами в нашия екип през деня видяхме и трите най-лични гъркини в радиус поне 
50 км.



Последни крачки към хижа/заслон С.

Въпреки всичко идеята за жулене на сгряващи течности се е загнездила 
дълбоко в премръзналия ми мозък. Перспективата да се скатаем на топло в 
заслона ми изглежда и звучи примамлива като песен на сирена за плаващ от 
месеци моряк.
Момчи проявява най-спартански характер и отстоява идеята за палатките, като 
дори намира място, където има шанс палатките да не се превърнат в парашути 
до сутринта. Девойките обаче споделят идеята за привлекателността на 
домашния уют и изпращаме чара и перфектния английски на Зори да 
преговарят за наличие на свободни легла, подове, стълби и прочие равни 
повърхности, където да отпуснем морни телеса. Боговете ни изпращат пореден 
знак за благосклонност, има точно три легла, което звучи напълно достатъчно 
за четирима ни, предвид отсъствието на баскетболисти или тежкоатлети в 
отбора.



Заслужен отдих със злато в очите и кехлибарена напитка
в ръка.

Момчи бързо се примирява с кифленските ни стремления към комфорт и се 
възползва по най-добрия начин от последните слънчеви мигове за деня. 
След обичайното брауново настанително суетене окупираме единия ъгъл на 
уютната столова и започваме да си организираме "тежка софра". Като за 
семпла двудневна експедиция сме се подготвили доста добре - всеки носи по 
някое парче екстравагантно сирене, имаме си уиски с мед и олимпийски нектар, 
както и прошуто за месоядните.
За да допълним вакханалията за небцата, си поръчваме кана-две местно вино, 
сирене фета, което се оказа не-точно-фета, че дори и салата.
Сигурно тук е мястото да спомем, че хижата/заслон е нещо повече от двете. 
Височината е 2 650 м. и единственият начин за доставяне на стоки е с коне, но 



въпреки това мястото е стопанисвано значително по-добре от повечето хижи у 
нас. Чисто е, хижарите са гостоприемни и добронамерени. Има си дори нова и 
чиста тоалетна с течаща вода, а пътят до санитарните помещения дори е 
осветен през нощта... Сигурно са дребни детайли, но правят впечатление, 
особено на фона на ситуацията, с която сме свикнали.
Както и да е, благодарение на храната, чудесния заслон и идеалния музикален 
фон (разни рокове/джазове/грънджове и подобни) скоро се озоваваме в чудесно 
настроение. Умората се отича от телата ни със скоростта, с която в тях се влива 
приятното местно вино. Разменяме приятелски "ямас"-и (наздраве) с околните. 
За да направи вечерта още по-добра, Зори вади запаси от камби от същата 
бабина градина край Балчик... Вкусът им е достоен за пространно описание от 
сомелиер, макар че към момента съм способен най-вече да произвеждам 
нечленоразделни одобрителни звуци, придружени от примлясвания и 
ентусиазирано басово грухтене.

На маса. В центъра на кадъра се виждат балчишките камби и каната с вино, 
двата гравитационни центъра на вечерта. Както е казал поетът: "О, музо, 

възпей тез гибелни чушки балчишки..."

В един момент питам хижаря кога отварят кухнята и откъде да подходим към 
Стефани. Човекът поглежда леко критично блесналия ми винен поглед и се 
уговаряме да ни покаже пътя сутринта. Това си е намек за ориентиране по 
посока на наровете в спалното помещение. Ани чете Кундера на челник, аз пък 



довършвам един възел, който успях да налучкам на инат по време на вечерята, 
след което се понасям към селенията на Морфей.
Практикувалите са наясно, че спането на заслон е вид неспокойна дрямка, 
разкъсвана от придвижванията на лягащите и ставащите до тоалетна и 
завъртанията на спящите от и към позите, в които хъркат. В един момент дори и 
аз падам жертва на обвинения в хъркане, но тъй като шумът продължава откъм 
съседа ми по легло, докато сънено мрънкам извинения, съм реабилитиран.
Наскоро се сетих за буквалния превод на арабския сутрешен поздрав - "Утрото 
е добро" - "Утрото е светлина". Утрото ни беше добро и беше светлина. 
Събуждаме се около 6 и 30 и на пръсти слизаме към столовата, където 
намираме пакетирани в спални чували гърци. Продължаваме на пръсти навън, 
за да им дадем поне още няколко минути сън.
Вятърът е стихнал. Изток бледнее и бавно обагря облаците пред нас с 
предчувствие за пламъка на зората. Равнината и морето след нея са сгушени 
под облачен саван, който изглежда напълно материален и плътен, море над 
морето.

Предчувствие за ден.

Дълги и тънки облачни пера високо в атмосферата се перчат с нежните си 
розови нюанси. Припомням си описанието на зората в гръцката митология - 
розовопръстата богиня Еос. Вече знам защо.
Изсветлява бавно, за да попиваме грандиозния спектакъл в пълнотата му.



Райчо.

В мига, когато част от колесницата на Хелиос най-сетне се показва над 
облачния хоризонт, ставаме свидетели на друга великолепна гледка - 
светлината плъзва по полумесеца на Стефани, надвесен над платото и заслона 
ни, обагряйки с огън студения гранит.



Хубаво е да си жив, там и тогава.

Миг като вечност, както пееха навремето... Оставаме запленени още дълго, 
наблюдаваме как денят надделява над мрака.



Светлина.



Горното море.

Хижарят се е размърдал и излиза при нас, за да пие кафе с изглед. Настъпва 
правилният момент да питам за пътеката и основните ориентири. Човекът 
обяснява и показва доста детайлно - подсичаме стената по пътеката, 
превалваме ръба и почти веднага след минаването от другата страна хващаме 
кулоара към върха. Най-високата точка е десният връх на образуваното в 
средата на масива V. Има пасаж, на който е добре да сме осигурени и "по-
добре не гледайте надолу". Пием кафе, подготвяме багажа за деня в две 
раници, оставяме ненужните за прехода неща до стената на заслона, и 
потегляме.



Към стената.

Пътеката е ясно очертана и почти хоризонтална, така че се движим бързо. 
Скоро сме в подножието на стената. Тананикам си безспир "The Girl From 
Ipanema", май я чух от кухнята на заслона. Tall, and tanned, and young, and 
lovely... четири думи са пълно описание за цяло едно човешко същество, велико 
нещо си е поезията...
Отново си имаме компания - стадо диви кози, навярно същите животни, които 
ни посрещнаха на излизането на платото. Зори улавя няколко чудесни кадъра и 
продължаваме по план.



Rupicapra rupicapra позира за снимка.



Контражурни кози.

В заслона бяхме гледали снимки с очертаните катерачни маршрути - много са, 
повечето от четвърта категория, с една седмица и една осмица за цвят. Момчи 
не харесва скалата - действително изглежда твърде ронлива и несигурна. И 
въпреки това имам силното желание да се кача над пътеката, за да разгледам 
отблизо...
Скоро излизаме на премката и търсим с очи кулоара на Стефани.
Братята гърци са ни улеснили значително с голяма червена стрелка, 
придружена от надпис "Стефани", което някак ни подсказва посоката. 
Отклоняваме се от основната пътека по диагонал, за да излезем в основата на 
улея, който трябва да ни изведе към върха.
Теренът трудно може да се опише като приятен - наклонът е сериозен, а 
скалите са "ронляк", всичко е засипано от по-малки и по-големи камъни, които 
само чакат нечия неудачна стъпка да ги засили надолу. По улея няма какво да 
спре търкалящ се предмет, така че бутането на камъни върху другарчетата под 
теб е силно нежелателно.



Пасажче по кулоара на Стефани.

Концентрираме се и минаваме нагоре без инциденти. Като най-ранобудни, сме 
в района първи, така че поне имаме да мислим само за нашата група, поне 
докато под нас не са изникнали други туристи. Кулоарът е наистина стръмен, 
като на няколко места има приятни пасажчета за откатерване. Раницата тегли 
леко, тъкмо ми помага да се съсредоточа върху всяко следващо движение. 
Набираме височина неусетно, още сме със свежи сили, времето е чудесно, а и 
теренът предразполага да мислиш най-вече за движението нагоре.
Скоро излизаме на ръба над стената.
250 м. от едната страна, около 600 от другата. Впечатлен съм. Явно това е 
мястото, където е по-добре да не се гледа надолу.



Не гледам надолу, не гледам надолу, не гледам надолу...

По принцип нямам засилен страх от височини и решавам да надникна към по-
голямата пропаст, от югозападната страна на върха. Празното е различно от 
познатото ми примерно на Кончето. Тук стената е абсолютно отвесна, дори 
лекото навеждане позволява на погледа да стигне до самата й основа. Чисто 
свободно падане... Усещам как мускулите в долната част на корема ми се 
свиват и вътрешностите ми се опитват да се приберат на сигурно някъде по-
високо, отколкото са в момента. Леки тръпки на възбуда плъзват от раменете 
надолу към пръстите на ръцете. Чудесно, не се бях чувствал така отдавна. 
Нещо подобно беше като изпуснах и блокирах Момчи с грито на леденото 
катерене на Мер дьо Глас, но тогава емоцията беше негативна, поне докато не 
нормализирахме нещата.


