
Неделя, седми юли, денят за качване във високата планина, както гласи стандартът на 
местните водачи, сиреч над 3 600 метра. Сутринта минава неусетно, под знака на леко 
превъзбуденото ни настроение. Приключението ни не просто се случва, но и ни носи напред и 
нагоре по-бързо, отколкото можем да осъзнаем. Стягаме раниците - всеки трябва да решава 
дали ще пълни багаж и в двете, или ще опитва да слага малката в голямата. С две раници 
събирането на багажа е по-удобно, но и ще са нужни две преминавания на ръба на Егюи дю 
Миди за пренасянето им. С една раница багажът трябва да бъде компресиран до космически 
плътности, с което и теглото върви стремглаво нагоре. За да е още по-сложно се тревожим и за 
слуховете, че бивакуването по склоновете на върха е забранено. Планът ни за атака включва 
именно разполагането на лагер на платото над Ледника на Гиганта и под Егюи дю Миди. 
Слуховете са допълнени от информацията за глоби от 1000 евро, които никак не са по силите 
на балканския ни бюджет.
Малко преди тръгване Момчи прави алергична криза след щедра почерпка с пчелен прашец от 
запасите на адаша. Момчи не е пробвал такава храна досега, а две чаени лъжички са огромна 
доза, както се оказа. Сърбеж по дланите, зачервяване около врата и раменете, общо 
неразположение, подуване на свода между носа и веждите... Класически симптоми от лекциите 
по долекарска помощ. Ситуацията е озаптена с изпиването на един алергозан, така че изглежда 
дяволът отново е  сравнително малък...
Смътно планираме да изглеждаме като лежерни еднодневни туристи, прикривайки шалтетата и 
палатките от острите погледи на служителите на планинския ред. 

Готови за тръгване. Почти не личи, че планираме бивак...

Задачата, разбира се, е неосъществима, така че тръгваме към долната станция на лифта 
потропвайки весело с раници с тегло между 20 и 30 кг. Момчи е планирал да разпита всеки 
квалифициран франкофон в района, за да добием повече яснота за ситуацията.
Пътуването с лифта със сигурност е нещо, което трябва да се изживее - кабинката с размерите 
на автобус се пълни буквално за секунди от тълпи ентусиазирани японци, които настървено 



размахват обективи във всички посоки. Преминаването през ролките на носещите стълбове на 
въжето е съпроводено от леко инфантилни изплашено-ентусиазирани възклицания от страна на 
същите японски туристи, което драстично отнема от естетическото удоволствие от 
невероятната гледка, разкрила се пред погледа с издигането във височина. От 1035 метра на 
долната станция се стига до междинната на 2370. Следващата кабинка е по-малка от долната, 
което обаче значи само, че вместо 70-ина, събира 50-ина души. Според табелата ще изминем 
около 2900 м. по хоризонтала и 1500 м. по вертикала. Тук вече летим над лед и скала, 
изкачваме се рязко към иглата на крайната станция (егюи (aiguille) значи игла). Пропасти, стени 
и ръбове, адреналинът ми се качва дори само при проследяването на възможните маршрути 
нагоре. По снега се виждат следи, изглежда на един човек...завиждам благородно. Толкова съм 
ентусиазиран, че дори азиатката, която почти се катери по мен, за да открие по-добър план за 
снимане с телефона си, не ме дразни. Много.
Двете игли на Егюи дю Миди са разпробити, нарязани и обрасли с всякакви следи от човешка 
дейност - тунели, стълби, множество панорамни площадки. Оставяме раниците на моста, 
свързващ двата върха. Тъй като освен Момчи никой от нас не е бил на подобна височина, 
решаваме да се помотаем около час и половина, за да видим как ще ни понесе. Пробваме 
ускорено катерене по стълби, дори и лицеви опори, за да преслушаме пулса и телата си. Всичко 
изглежда наред. Спираме се, за да зяпаме на различните площадки. Мон Блан все така 
доминира хоризонта. На най-горната площадка на по-ниския от двата върха има панорамно 
табло с имената на върховете, които се виждат от тази позиция. В горния ляв край на таблото се 
блещи лепенка, на която пише не друго, а "бар Петък".

Бар Петък...

Както мъдро е казано във вица за българите в пирамидата - "пиши к*р и да бегаме"...



Отделеното време за привикване с разредения въздух минава неусетно - дивим се на гледките, 
наблюдаваме как една свръзка от трима души стига до площадката, на която се намираме, след 
което невъзмутимо събира инвентара и слиза към лифта.

Докато още сме във фаза зяпане, хората си катерят...

Има и добри новини - Момчи разпитва каква е ситуацията с разпъването на палатки. Оказва се, 
че братята на запад правят разлика между бивакуване и къмпингуване - бивак е прекарване на 
нощта, след което събираш кервана и продължаваш, къмпинг е организирането на лагер, който 
зарязваш на място, докато се катериш, или правиш нещо друго някъде другаде. Съответно 
забраната е да се къмпингува, т.е. да се зарязват безпризорни палатки. Но ако бъдем така 
добри да сгънем палатките и да ги скрием някъде, няма да сме застрашени от игра на стражари 
и апаши на високо равнище. Надморско. Не е идеално, но е по-добре от заплахата на 
надвисналите като дамоклев меч 1 000 евро. Сумата беше започнала да добива почти митични 
пропорции в съзнанието ми.
Оглеждаме маршрута за деня - слизане на североизток по ръба на Егюи дю Миди, след което 
сменяме посоката и се спускаме на югозапад към платото между иглите на Миди и Мон Блан дю 
Такюль - първият от "трите Мон Блана".



Ръбът на Егюи дю Миди, по който предстои да минем.

От една от площадките се открива гледка към платото, което изглежда обрасло с палатки, явно 
няма да сме единствени и хората в тях не се страхуват от злокобната глоба...



Трите Мон Блана - Такюль, Моди и Мон Блан. Различава се дори пътеката...

Приготвяме се - пикели, котки, седалки и въжета - ръбът е повече психологическо 
предизвикателство, но наличието на въжетата носи успокоение. Трафикът в двете посоки е 
сериозен а мястото за разминаване е кът, така че опитваме да изберем момент, в който няма да 
се налага да се разминаваме с изкачващи се "три синджира роби" на някой засукан пасаж. 
Свръзката с Момчи, Пешо и адаша тръгва първа, ние с Йо и Явката сме малко след тях. Някой 
ще трябва да се качи повторно за малката раница на Йо, всички останали успяхме да съберем 
багажа в по една. Минаваме безаварийно, пътеката е утъпкана повече от добре. Снегът е 
размекнат, слънчево е и температурата е висока.
Спираме на първата по-равна площадка след ръба и с Момчи се връщаме за раницата на Йо. 
По-скоро той се връща за раницата, а аз искам да се натоваря допълнително, за да усетя 
ефекта от височината. 



Почивка след ръба.

Чувствам се измамно добре и някак се притеснявам да не съм пропуснал нещо, типично по 
български не мога с чиста съвест да приема, че всичко е наред. Взимаме раницата и се 
връщаме, продължавам да се чувствам добре, да му се не види... Ще се наложи да приема, че 
нямам проблеми с оцеляването над 3000 метра, остава да видим за по-високото.
Слизането до платото е лишено от събития, минаваме под южната стена на Миди, коментираме 
как цялата е накована с маршрути, при това тежки и сериозни.
Излизайки на платото на север от нас се издига малък връх, на който е кацнала хижа Космик - 
построена в памет на войниците от планинските отряди, сражавали се в Алпите в двете 
световни войни. Решаваме да я посетим по-късно.



Хижа Космик и Егюи дю Миди зад нея. Жълтата възглавница служи за 
омекотяване приземяването на пратките, доставяни до хижата с хеликоптер.

Избираме място за лагер в северната част на платото, под Космик. Започваме копаенето на 
площадки за палатките. Малко се престаравам с дълбочината, за сметка на което не 
съобразявам площадката с петоъгълната форма на палатката на Йо, така че се налага да 
подобрявам дизайна в движение. За щастие снегът е мек и лесен за работа, а и не се чувствам 
изморен от височината. Накрая съм доволен от резултата - вкопани сме на около метър, което 
би трябвало да е добра защита дори при бурен вятър. Благодарение на адаша и Момчи дори се 
сдобиваме със своеобразен бар - малка маса за разполагане на храна и нещо като скамейки за 
сядане около нея.



Гледката от лагера. Гран Жорас вляво и Зъбът на Гиганта вдясно.

Разхвърляме багажите както сварим, създавайки умерен хаос, след което се отправяме към 
хижата. Стигаме след десетина минути стръмно изкачване. След верандата има две помещения 
за зарязване на инвентар, в самата хижа не се ходи с обувки. Пак има панорамна площадка, 
която служи и за доставки - всеки доставен или отнесен багаж пътува с хеликоптер. Сядаме в 
уютната столова и поръчваме по чай или супа на цени, които биха предизвикали леко 
истеричния ми смях, ако бяхме в България. Супата е просто бульон, макар и не от кубчета, но 
пък идва с чудесен хляб и резен мазно и доста вкусно сирене. Помотваме се още малко, от 
площадката успявам да се чуя с Кики, не че мога да й опиша колко е хубаво, но поне 
докладвам, че всичко е наред и е страшно красиво.
Слизаме към лагера, с падането на нощта излиза вятър и за съжаление не можем да се 
възползваме пълноценно от бара.



Лагерът. Вляво се вижда барът. Сервираме метакса в бутилка от уиски.

Топим сняг на примусите, правим си чай, който да пием топъл в термосите по време на прехода. 
Накрая ядем, пием и пушим по нещо на крак, след което се изпокриваме по палатките. Часът е 
около 22-30, ставането е предвидено за един с идея да сме тръгнали към два.
Спя лошо. Започва да вали дъждосняг, капките барабанят по палатката. В просъница се сещам, 
че съм вкопал площадката като корито и има борд, който би пречил на водата да се отича по 
линията на наклона. Сънувам как дъждът се събира в коритото и водата бавно пълзи нагоре, 
докато най-накрая не нахлуе в палатката, измокряйки нас и инвентара. На два пъти отварям 
ципа и пипам снега, за да проверя дали няма слой вода върху него... На втория път се 
разбуждам достатъчно, за да си дам сметка колко е абсурдно цялото нещо и да се успокоя. 
Унасям се криво-ляво.
Алармата бодро звъни в 01-00, но решавам да си дам още десет минути унес със смътната 
идея да компенсирам с по-бързо събиране на багажа. Десет минути по-късно се оказвам първия 
излюпил се, съвсем малко по-късно последван от Момчи. Времето е тихо, дъждоснежният облак 
е отминал.
Не мога да събера мислите си - хаотично взимам неща, които знам, че ще ми трябват, оставям 
такива, които навярно няма да са необходими.
Слагам седалката, нося няколко цеви, ленти, карабинери, един микро тракшън, който ми е скъп 
подарък от колегите след завършването на курса. Надявам се да не се наложи да ползвам 
хитрата джаджа за извличане на нещо/някого по въжето точно днес. Мятам термоса, някакви 
шоколадчета, манерката с витаминизирана вода. Непрекъснато мисля да не забравя нещо 
важно. Събираме палатките, нахвърляме всичко в ниши в снега, за да не се виждат. Покрай нас 
като флуоресциращи дълбинни риби се носят сиянията на челниците на вече потеглилите. В 
един момент се приближава челник, който с американски английски и американски ентусиазъм 
ме пита накъде е Мон Блан. Явно ги има и такива. Казвам на пътника свиден да следва 



челниците, които вече пълзят по склона на Такюль. За успокоение му обещавам, че всички луди 
наоколо сме тръгнали именно към Мон Блан, но все пак може да пита като се размине с някого.
Момчи потегля с Пешо и адаша, Йо и Явката са готови и търпеливо ме чакат. Тъкмо решавам, 
че и аз съм готов, когато се сещам, че съм забравил радиостанцията в голямата раница. Самата 
раница е заровена с останалия багаж някъде по нишите. Мамка му... Рина трескаво с лопатата, 
докопвам се до раницата, ровя из горните джобове. Намирам станцията, бутам я в джоба, 
заривам надве-натри и се връщам при моите хора. Извинявам се нескопосано, чуден водач на 
свръзка са си намерили, няма що... Иначе се хилех самодоволно като ни се обясняваше на 
лекции как водачът трябва да е първият, готов за тръгване, винаги спретнат и изряден... хак да 
ми е...
Момчи са поне десетина минути пред нас, но решавам да не прибързвам с настигането, вместо 
което да намеря стабилно и бавно темпо за разгрявка. Пълзим по Такюль, пътеката е с десетки 
отделни следи в началото, но с увеличаването на наклона всички се сливат в един общ път 
нагоре. Момчи държи малко по-високо от моето темпо, но пък спира адаша и Пешо за почивки, 
докато аз се старая да се движим бавно и без да се налага да спираме. През хрупането на 
стъпките се опитвам да слушам дишането на Йо и Явката зад мен. Той се беше оплакал 
смътно, че нещо се разболява, но поне на това първо изкачване не личи да има проблеми. В 
мрака ходенето се опростява, освободено от страховете от вида на заплахите и ентусиазмите 
от вдъхновяващата гледка. Някъде вляво над нас са надвиснали сераци, но ограничената 
видимост от челниците ги прави по-безопасни, застопорява ги на място, вероятността да се 
откъснат надолу, помитайки ни, изглежда напълно нереална.

Нагоре в мрака.

Постепенно настигаме първата свръзка и се събираме малко преди превала, от който на изток 
се отклонява ръба за изкачване на Такюль.
Правим почивка. Едва при вида на розовите пръсти на изгрева, бавно повдигащи булото на 
нощта, си давам сметка, че сме се движили почти два часа. Насилвам се да пия от манерката, 



обикновено не поемам достатъчно течности по време на преход, но това не е от грешките, които 
искам да допускам в този случай. Духът е висок, чувстваме се добре, изглежда и времето е с 
нас. С постепенното изсветляване виждаме свръзките пред нас - повечето се движат добре, 
някои от тях ни изпревариха. Продължаваме напред, имаме леко спускане към седловината 
между Такюль и "втория" Мон Блан - Моди - прокълнатия. Движим се нормално, малко по-бавни 
от първата свръзка, но разликата не е твърде осезаема. Явката моли да спрем на няколко пъти, 
даваме му почивка. Засега се чувствам добре, превъзбудата от контакта с планината надделява 
над умората от краткия и некачествен отдих преди тръгването.

Такюль по изгрев, гледан от Моди. На върха се вижда свръзка от двама 
алпинисти.

Една от свръзките пред нас явно има проблеми с пасажа - 50-ина метров праг, който трябва да 
се катери с пикел и осигуровка. Задържат се около трудния участък повече от час, докато ние 
постепенно ги приближаваме. Преди пасажа има стръмно изкачване, където Момчи и компания 
ни дърпат малко повече от досега, но така или иначе ще трябва да спрем преди изкачването.
Няколко минути за отдих, освобождаваме въжетата и тръгваме нагоре, изпреварвайки една по-
бавна свръзка от водач и трима неопитни американци. Четиримата катерят паралелно, като 
последните двама явно не се чувстват комфортно на пасажа, но все пак успяват да издрапат 
догоре. Точно на средата на прага има няколко осигурителни точки, използваме ги, тъй като 
въжетата ни няма да стигнат до края на стръмния участък. Самото преминаване е по-технично 
от обикновено ходене, но не твърде сложно. Има психологически момент за абстрахиране от 
пропастта, зейнала под теб по време на преминаването. Докато катерим втората част от пасажа 
покрай нас хвърковато слиза един гид, въоръжен само с пикел и лека раница. Преди да сме 
казали "бонжур" човекът почти беше излязъл на пътеката надолу.



Пълзим по пасажа...

Преминаваме безаварийно, Йо и Явката нямат проблеми с техничния участък, но той изглежда 
изтощен. Йо не дава признаци на умора, но е по-малко усмихната и жизнена от обичайното, не 
говори много. Признаци, които не забелязах своевременно.
Превалили ръба, имаме малко слизане и движение почти по хоризонтала по склона на Моди, за 
да излезем на седловината между него и Мон Блан.



Моди, сниман откъм седловината между него и Мон Блан.

Стигаме до самата седловина и спираме за почивка. Остава последното изкачване - само 
ходене, без технични участъци, но наклонът е сериозен, съизмерим с Вихрен откъм Кабата, а 
височината е все по-непривична за недобре аклиматизираните ни тела.
Насилвам се да пия още вода с витамини, хапваме по нещо на крак. Момчи, Пешо и адаша 
тръгват преди нас, не искам да давам зор на моите хора, притеснявам се за Явката. При 
нормални обстоятелства не бих очаквал от него да сподели, че не се чувства добре, което 
значи, че изпитва сериозен дискомфорт. Изглежда гърлото му не е добре, закашля се на 
няколко пъти.



Това ни остава.

Потегляме съвсем бавно. Почти веднага след седловината наклонът става голям и с малки 
изключения остава такъв до самия връх. Само няколко минути след тръгването някой опъва 
въжето по свръзката. Очаквам да е Явката, но се оказва Йо. Пребледняла е, диша плитко, иска 
няколко секунди, за да си събере въздуха. Запълзяваме нагоре съвсем полека - десетина-
петнайсет метра и почивка от 20-30 секунди. Аз самият се усещам зле - тялото ми не е способно 
на продължително усилие, усещам пулса си в ушите, дишането ми е плитко и ми коства 
съзнателно усилие да го поддържам равномерно. Сърцето ми работи почти като за спринт, а 
едва се влачим. Опитвам да намеря ритъм и в почивките - малки цели - до следващия завой на 
серпентината, само да изкачим тези три-четири метра... Пътеката е безупречна - дълги и плавни 
серпентини изяждат наклона почти неусетно. Предизвикателството в движението ни идва от 
ограниченията на телата, от сложността на усилието духът да надделее над материята. Почти 
не говорим, нямам думи за окуражаване, които да не знаят - върхът е близо, един хвърлей, 
огромната част е зад нас, затова сме дошли от другия край на континента - думите ми звучат 
кухо още преди да съм ги изрекъл, предпочитам да замълча. Скъсявам крачките още и още, 
почти до стъпало пред стъпало. Бавни сме, но се движим.



Гледката, докато пълзим нагоре.

Йо ме предупреждава, че не знае дали ще има сили да се върне, ако продължи напред. Иска да 
я оставим да отдъхне, а ние с Явката да продължим. Отказваме категорично. Изкретваме още 
няколко метра нагоре, за да се чуваме с първата свръзка, които ни чакат малко по-нагоре. 
Подвиквам да ни изчакат. Когато се приближаваме обяснявам ситуацията на Момчи. 
Притеснявам се. Йо видимо едвам се държи на крака, почти пладне е, а прогнозата за следобед 
е за заоблачаване и влошаване на времето.
Момчи намира думи да я мотивира, действително сме на не повече от 100 метра денивелация 
под върха. 



Нагоре и все нагоре. Вече сме над нивото на Моди.

Оставяме раницата й до пътеката и продължаваме полека нагоре. Едва-едва. Настигат ни 
двама французи - баща й син. Бащата пита откъде сме и комично-съчувствено ни демонстрира 
как изглеждаме отстрани, дишащи като парни локомотиви. Реакцията му при новината, че сме 
от България, беше "браво". Пояснявам, че не сме били на такава височина досега, ако случайно 
още не се е досетил. Питам те откъде са? Шамони... Ясно, казвам, значи затова не се 
задъхвате. Човекът се засмива весело и продължава нагоре със свръхсветлинна за уморения 
ми поглед скорост. Синът му изглежда на около 14, но със сигурност не стъпва за пръв път на 
такава височина. Блазе му. Няколко минути по-късно двамата ни подминават почти на бегом, а 
ние едва сме качили десетина метра.
Виждам че Момчи и компания свалят раниците, значи сме съвсем близо. Изломотвам нещо в 
този дух на Йо и Явката, които почти не реагират. Момчи се притичва на помощ и хваща Йо за 
ръка. Последните метри катерим съвсем като изпаднали германци... реално едва ли и 
изпадналите германци са били толкова окаяни, но нали такъв е изразът...
Връх! Излизаме в най-югоизточната точка на върха, от която на северозапад се проточва дълъг 
и полегат ръб, който впоследствие се спуска към Дом дю Гуте. Именно през Гуте е другият най-
популярен път за изкачване. Вятърът е силен, през последния час и нещо от изкачването ни 
можех само безпомощно да наблюдавам постепенното скупчване на облаците около нас. 
Другите са с повече късмет - когато са стъпили горе са имали гледка във всички посоки, 
включително и към швейцарските Алпи.



Гледка от върха.

Моят отбор е изтощен - Явката изглежда дори няма сили да снима, на Йо й е студено и на 
моменти залита от изтощение. Пулсът ми продължава да е учестен, а дишането - плитко, но ако 
не правя спринтове или серии от лицеви опори би трябвало да съм наред. Пешо докладва, че е 
говорил с някакъв катерач, според когото актуалната прогноза за времето е за гръмотевична 
буря. Нямаме повече работа на върха. Правим няколко снимки за доказателство и търтим 
надолу.



4810 м. Облаците започват да се сгъстяват.

Йо залита често, но успява да се държи на крака, Момчи е край нея. Взима и раницата й. 
Продължавам да съм крайно напрегнат - всички варианти, освен прибиране на собствен ход до 
лагера, ми изглеждат лоши и неприемливи. Със сигурност нямаме нужда от спасяване с 
хеликоптер, още сме на крака и се движим. Имаме ограничена възможност да организираме 
подслон за Йо, но с една лопата в твърдия фирнован сняг работата ще бъде трудоемка. При 
лошата прогноза може останалите да бъдем изложени на риск, докато Йо почива. Минава ми 
през ум някой да "изтича" за палатка и шалтета, но идеята е още по-безумна и трудно 
осъществима...
Стигаме до седлото между Мон Блан и Моди. Постиламе на Йо въжето на нашата свръзка и я 
оставяме да дремне на завет. За щастие лошото време не бърза и дори ни дава малък 
прозорец слънце, който ни огрява и позатопля. Под лъчите усещам, че устните ми са 
поизгорели, така и не си намерих балсама от сутринта. Раздавам последния чай от термоса на 
Явката, който не изглежда много по-добре от Йо, но се държи мъжки.
Будим Йо след десетина минути, изглежда малко по-добре, изглежда и загубата на височина 
помага. Потегляме полека, все още сме доста бавни, но все пак се движим, което ме успокоява. 
За разлика от нашата окаяна свръзка Момчи и Пешо се чувстват чудесно - Момчи е преодолял 
някаква криза, която е изкарал на крак на качване, докато Пешо си се чувства чудесно през 
цялото време. Дали заради няколкото нощи аклиматизация на Мусала, или благодарение на 
благоприятни гени, но нашият бард е в чудесна форма и разположение на духа, което ми носи 
допълнителен покой, че ще се справим.
Стигаме бавно до пасажа, преди него има изкачване, което затруднява Йо, но все пак тя е 
осезаемо по-добре. Гръмотевичната буря все пак се появява, но за щастие бие по съседно на 
нашето било, така че за нас има само звукови ефекти. Заричам се да въздъхна облекчено след 
техничния участък.



Минаваме сравнително бързо. Пускаме едно двойно въже до осигурителните точки в средата на 
участъка, оттам Момчи пуска второто въже. Оказва се, че то не стига двойно до пътеката, така 
че се налагат някои импровизации. В долния край остават адаша и Пешо, които съумяват да 
стигнат до пътеката, в невиждана досега сдвоена конфигурация. Важното е, че всичко е добре, 
когато свършва добре, а в случая много искам да свърши добре. Разекипирам горния рапел и 
слизам към Момчи на средното осигуряване. Събирам горното въже и му го оставям, щракам се 
към долното и той ме спуска до пътеката. Разкачаме долното въже, което най-безотговорно се 
плъзга надолу по-склона, но се усещаме навреме и предотвратяваме загубата му. Момчи се 
спуска при нас. Героите са уморени, но настроението осезаемо минава в по-мажорни ладове - 
макар и далеч от лагера, остава просто да извървим остатъка от пътя. Йо изглежда се чувства 
доста по-добре, Явката има сили дори да ни моли да бързаме, защото иска да си почива...
Минаваме под сераците на Моди, на седлото между Моди и Такюль се мъдри палатка. Мястото 
не е никак лоша изходна позиция за подход и към трите върха.
Хрумва ми да направим размяна в свръзките, Явката да иде при по-бързите Момчи и Пешо, а 
адаша, който също не се чувства съвсем във форма, да дойде при нас. Идеята ми е ако стигнат 
преди нас да има повече време за възстановяване и реанимация. Вече съм сигурен, че с Йо ще 
стигнем до лагера, така че ми е далеч по-спокойно.
Докато подсичаме Такюль завалява мокър сняг, който ще ни придружава почти до платото на 
лагера. Температурата все пак е относително висока, а и сме екипирани добре. Най-сетне 
отново имам чувството, че ситуацията е под контрол. Движим се сравнително бавно, но 
крачките надолу все пак са по-дълги, така че скоростта ни е по-висока спрямо сутрешното 
изкачване. Със загубата на височина структурата на снега се променя, става по-мек и мокър, на 
места почти кишав. Между зъбите на котките се образуват възглавници от набит и лепкав сняг, 
който пада едва след удар с пикела. Това нарушава ритъма ни, но поне за мен най-важното е, 
че продължаваме да се движим. Минаваме под сераците на Такюл, стискам палци високите 
температури през деня да не са ги събудили. Последното, от което имаме нужда, е 
разгневената планина да ни замерва с огромни ледени блокове...
На два пъти се хлъзгаме в мекия сняг, за щастие без никакви последствия. Йо се чувства все 
по-добре и крачи надолу по-уверено от адаша, който явно е изтощен и на няколко пъти подгъва 
глезени при залитания в неприятния терен. Най-сетне стигаме до платото, превърнато от 
високите дневни температури в нещо като снежно блато. Затъваме, хлъзгаме се и 
недоволстваме. Разкачаме се от въжето, на платото няма накъде да полетим и пъпната ни връв 
пречи повече, отколкото помага. Финалът е толкова близо и така недостижим - сякаш сме 
затънали в тресавището без надежда да се измъкнем. Лагерът е пуст - другите са продължили 
към Космик. Разумно е - малко истинска почивка и топли напитки са чудесна идея след всичко 
преживяно. Оставям раницата си до бара и тръгвам нагоре. Мъчителни последни метри. Момчи 
носи чай още на верандата, докато свалям котките. Йо идва малко след мен. Най-сетне 
истински отдих в столовата. Йо изглежда съвсем добре, макар и изморена, Явката още не е на 
себе си, Момчи и Пешо са екстра. Оставям топлината на чая с много захар да се разлее в 
душата и тялото ми. Пия и втори чай, за всеки случай...
Йо, Явката, Момчи и адаша решават да нощуват на хижата - Момчи иска да види как е, 
останалите трима със сигурност имат нужда от качествен отдих. 



Залез, гледан от Космик...

С Пешо решаваме, че сме достатъчно ентусиасти, за да разпънем палатка в лагера.
Тръгваме надолу с Момчи, който да вземе чувалите и някои дреболии на спящите на хижата. 
Никой не е пипал багажа в нишите, за сметка на което някой е оценил усилията ми по оформяне 
на площадка с малко жълт сняг в единия ъгъл. Няма какво да се направи. Разпъваме палатката, 
топим сняг, Пешо прави една супа за космонавти, пием по един бульон, малко френско сирене и 
хляб без мая за десерт и скоро се трупясваме. Постилам си две шалтета за изолиране от снега, 
което има чудесен ефект - до тялото ми не стига никакъв студ, така че обичайното въртене с 
цел равномерно охлаждане ми е спестено. Спя непробудно и този път без сънища.
На сутринта полека стягаме багажа, вече не бързаме за никъде. Още не мога напълно да 
осъзная случилото се от предния ден. Чакам някак да попие и впечатленията да се филтрират, 
за да добият смислен вид. Към момента са хаотичен конгломерат, от който на моменти 
проблясва някое прозрение.
Очертава се топла сутрин, небето е чисто и синьо, слънцето уверено се издига все по-високо, 
дарявайки все повече топлина. Слънцето е повече от добре дошло - ще можем да поизсушим 
мокрите раници, нощували в нишите, както и палатката, преди да я прибера.
Скоро се появяват и нощувалите на хижата - включената в цената за нощувка закуска е била 
повече от добра, за сметка на което в стаята им е било задушно, което е наложило среднощно 
отваряне на прозорци. Всички сме освежени и повъзстановени, щъкаме из лагера, приготвяйки 
багажа и скоро сме готови за слизане в ниското. Докато редим багажа ставаме свидетели на 
зареждането на хижата - шум от хеликоптер, машината зависва за няколко секунди над 
площадката, като товарът виси на въже под нея, след което пикира смело обратно към 
долината, понякога с нов товар, предназначен за надолу.



Зареждане на Космик, гледано откъм бивака ни.

Става толкова бързо и нереално, че стои като сцена от филм.
Поемам последен към ръба на Егюй дю Миди, хвърлям прощален поглед на лагера, поглеждам 
към Космик и Такюль, надвиснали над гостоприемното плато, и хуквам след останалите. Отново 
минаваме край стената на Миди, където три свръзки катерят маршрути. Позяпваме за малко 
средната, водачът се бори с някакъв явно тежък таван. Не научаваме развръзката, сигурно са го 
минали.
Явно третият ден на тази височина ми се отразява далеч по-добре, задъхвам се много по-
малко, сърцето ми също работи в ритъм, катеря се към ръба без да изпитвам дискомфорт.
Минаваме по ръба без много събития, освен своеобразния лингвистичен триумф да осъзная, че 
зад запитването на изпреварваната от мен френска баба "вуле ву пасе?" се крие въпросът дали 
искам да мина...
На влизане към тунелите, водещи към лифта, сме посрещнати от поредните ентусиазирано 
щракащи азиатци. Един гид пред нас с презрение заобиколи над портата, за да ги избегне. 
Всъщност те просто не бяха разбрали за наличието на място за преминаване, докато не им 
демонстрирахме отварянето на вратата...



Вход-изход, бележещ началото и края на едно пътуване...



...и табела за опасностите, свързани с това пътуване.

Накатаваме въжетата, сваляме котките и се подготвяме за слизането. Задължително закупуване 
на сувенири, групираме се и се товарим в кабинката.
Прибираме се в къмпинга и се отдаваме на разпускане - душ и безцелно неангажиращо 
шматкане. Тактично ни обясняват, че има една закътана полянка в самия край на къмпинга, 
където ще ни е много по-добре, видите ли. Сиреч, шумните балканци в изолатора. Реално не ни 
пречи толкова, ако не броим по-отдалечената сграда с тоалетните и душовете.
Май наистина са ни пратили в своеобразен изолатор - точно до палатките ни е паркиран 
сръбски бус. Братята сърби от някакъв планинарски клуб катерят върха откъм Готе, докато 
шофьорът им кротко ги чака долу. В програмата за тази година имат още Гран Парадизо, Тре 
Чима и Матерхорн. Човекът добродушно ни обяснява, че това катерачите нямат много акъл и 
ние радушно се съгласяваме, след което го оставяме да си чете вестник. 
Отиваме на кратка обиколка из центъра. Надвисналият от известно време дъжд най-сетне 
решава да се излее над градчето. С Явката връщаме наетата екипировка. Групово обикаляме 
из магазина и се дивим на разнообразието на джаджи, обувки, дрехи и какво ли още не... Не 
бързаме да излизаме на дъжда, но май нямаме и възможност да пазаруваме. Дъждът отслабва 
докато Пешо за трети път минава да си вземе кроасан, въпреки отсъствието на Жаклин. 
Минаваме през местния супермаркет и се връщаме в къмпинга.
Преместваме буса и се събираме в него за космическа раздумка. Явката стоически понася 
лиготиите ни, за което всички сме благодарни.
При предишно идване Момчи е минал покрай някакви учебни скали в самия град, има и 
приблизителна представа къде се намират. Решаваме да ги намерим, тъкмо и за разходка 
преди вечеря. Мястото на скалите е идилично - в края на града, в съседство с парк и езерце, 
накованите маршрути са десетки, от трета до седма категория. За съжаление не носим въже и 
джаджи, но решаваме утре да покатерим преди да минем на италианска територия. Все пак се 
чекнем солово на малки траверсчета в началото на туровете. Имаме амбицията в Италия да 
минем по някоя Виа Ферата, но не е ясно дали ще се справим с организацията като време. 
Затова решаваме да играем на сигурно със скалите, чието положение ни е вече известно. На 
връщане към къмпинга сме ощастливени от невероятен залез, обагрил в топли тонове иглите 
над Шамони.



Залезът гали скалите на Егюи дю Миди...

Вечеряме сравнително кротко, за съжаление сръбският шофьор отказа да седне да пие с нас... 
Седим и си говорим, пием си и червено, и бяло вино (много хубаво бяло, не вярвах, че ще го 
кажа), докато към 11 не цъфна един от съдържателите, за да ни извести, цитирам: "Eleven 
o'clock. Noise is finished!" А докато двамата млади от съседна на нашата палатка се обичаха 
активно малко по-рано и плат и рейки плющяха от страст нойзът не беше финишд... ама нейсе.
Сутринта стягаме и редим багажи по буса, който ни е приготвил изненада - светеща сервизна 
лампа. Тримата шофьори се съвещаваме относително безплодно какво да предприемем и в 
крайна сметка решаваме да стискаме зъби и да се надяваме проблемът да не е сериозен.
На скалите е малко вавилонско стъплотворение - по сивия гранит пълзят шарени катерачи от 
всякакъв вид и размер.



Местните учебни скали явно се радват на популярност сред малки и големи.

Момчи се ориентира най-бързо и хуква да пуска установка по един временно свободен 
маршрут. Някаква нахакана и мускулеста мадама нещо ни се кара, но нито ние, нито 
партньорите й успяваме да разберем какво точно иска. Скоро успяваме да пуснем и второ въже. 
Тъй като не нося еспадрили катеря с твърдите обувки, което си е интересно и доста 
специфично - много стабилни стъпки при наличие на изразен ръб в релефа на скалата, но 
никакъв шанс за намиране на опора на триене...
Задържаме се на скалите почти до обяд, когато жегата ни прогонва. Повторно минаване през 
тунела и неусетно излизаме в Италия. Стигаме до Курмайор, отбиваме се по тесен планински 
път и няколко километра пълзим към къмпинга Ла Соргенте. Къмпингът е на 1500 метра 
надморска височина, над поляните, бивши пасища, са надвиснали познатите ни вече алпийски 
игли и ръбове. За съжаление нямаме директна видимост към самия Мон Блан, но и така е 
прекрасно и, както се пееше в песента, почти без пари...



Гледката от къмпинга Ла Соргенте.

Къмпингът е уреден чудесно - има много полянки и места за бивакуване, маси под навеси за 
хранене, бар и магазин, стена за катерене, няколко болдър скали, които стихиите са свалили от 
околните склонове.
След малко презареждане на батериите решаваме да опитаме да стигнем до Езерото на 
мармотите, което трябва да се намира някъде нагоре по долината и отвъд ледника Миаж. 
Пътеката се издига плавно нагоре, движим се бързо, състезавайки се с наближаващия дъжд. 
Гледката е невероятна - вдясно зъберите са впечатляващи, вляво се вижда езикът на ледника, 
а пътеката минава по страничната морена, образувана от избутаните настрани камъни, 
останали на място при стичането на ледената маса надолу към долината. Дъждът все пак ни 
настига и се приютяваме под огромен камък, стърчащ върху самата странична морена. Дълго 
наблюдаваме как вадичките си пробиват път все по-близо до нашите места, докато накрая 
почти не ни наводняват. Но точно тогава облакът отминава в друга посока и дъждът отслабва. 
Гледката към ската на планината е внушителна - могъщи кални потоци се носят бясно надолу, 
носейки със себе си по-лабилните камъни. На места наблюдаваме истински реки и водопади, 
които изобщо не съществуваха по-рано.
Набираме смелост и продължаваме нагоре - трябва да потърсим начин да излезем на ледника 
и да го прекосим, за да стигнем до езерото и мармотите. Нямаме късмет - така и не намираме 
добро място за спускане към ледника, а почвата под краката ни е твърде лабилна, за да сме 
спокойни, че слизайки надолу ще намерим излаз нагоре. Отказваме се от мармотите, оставяйки 
ги да завиват шоколада в станиол, и слизаме надолу. Стигаме до къмпинга точно по 
смрачаване, леко премръзнали и мечтаещи за душ. Душовете работят със система с чипове, 
зареждани срещу 50 евроцента на кредит. Един кредит се равнява на четириминутен поток от 
топла вода. Сблъскваме се с проблема, че единият от дадените ни чипове не работи. Докато се 
преборим за справедливост Момчи вече се е изкъпал със студена вода, а Пешо и Явката са си 
измили краката с топла, течаща от мивката за миене на съдове...



На сутринта лениво стягаме багажа и се приготвяме за дългия път към дома. Тръгваме по обед 
с идеята по залез слънце да сме край Триест и евентуално да направим втори плаж на 
откритото райско кътче, за да затворим символично цикъла на отпътуване и завръщане.
Не се получава точно както сме го планирали. Първо пропускам една пряка отбивка за Милано 
заради изпреварване в неподходящ момент. После караме дълго през адско задръстване край 
самото Милано. За капак преди да наближим Триест влизаме в огромен облак, от който вали 
истински порой, почти свързващ земята и небето. В крайна сметка плажът се отлага за 
следващо идване... Подобно на отбивката за Милано, пропускам и тази за словенската граница, 
тъй като отклонението ме сварва в най-лява лента по средата на изпреварване. С няколко 
засукани маневри из Триест и забавяне от 30-ина минути успяваме да се върнем в правия път. 
Отново минаваме в режим на пътуване - полусънни спирания за прекосяване на граници и 
зареждане с храна за телата и гориво за колата.
На влизане в татковината българският граничар е по-груб от всички чужди, взети заедно. 
Сигурно е подготовка за милата родна картинка, да не се оставяме западът да ни разнежи...
Спираме за ранен обяд в Драгоман и храносмиламе впечатления. Щастливи сме. Въпреки че 
адаша е болен, а устните на Явката са толкова изгорели, че кървят като се усмихне, сме 
щастливи. Докоснали сме една друга планина, не непременно по-добра или по-лоша от нашите, 
просто друга. Докоснали сме красотата на изгревите й, покоя на залезите й, на слизане от Мон 
Блан дори в минимална степен докоснахме гнева й. Сега остава жаждата. Жаждата на 
влюбения за следващото докосване. Защото
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал...
На которых никто не бывал...


