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П ЪРВА  ГЛ А ВА

Началото на края на света започна с кацането на пе-
гас на капака на колата ми.

До този момент следобедът беше страхотен. Строго 
погледнато, не биваше да шофирам, защото до шестнай-
сетия ми рожден ден оставаше една седмица, но мама и 
новият ѝ съпруг Пол ни бяха завели на плажа на Южния 
бряг и Пол ми позволи да взема неговата тойота „Приус“ 
за едно кръгче с приятелката ми Рейчъл.

Да, знам какво си мислите – колко безотговорно е 
постъпил, мрън-мрън-мрън. Само че Пол ме познаваше 
добре. Беше ме виждал да пробождам с меча си демони и 
да изскачам от горящи училища, и явно беше решил, че да 
покарам колата му стотина метра няма да е най-опасното 
нещо в живота ми.

Така или иначе, с Рейчъл излязохме да се поразходим с 
колата. Беше горещ августовски ден. Рейчъл беше вързала 
червената си коса на опашка и беше облякла дълга бяла 
туника върху банския си. До този момент я бях виждал 
само в омацани с боя джинси и раздърпани тениски и 
честно казано, в новия си вид изглеждаше страхотно.

– Спри тук! – рече тя.
Отбих встрани, бяхме на едно възвишение с изглед 

към океана. Винаги съм обичал морето, но сега то ми се 
стори направо невероятно – искрящо зелено и гладко 
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като огледало, все едно татко го беше усмирил специално 
заради нас.

Баща ми, между другото, е Посейдон. Той лесно може 
да прави подобни неща.

– Е – усмихна се Рейчъл, – какво реши?
– Ами… – Опитах се да вложа поне капчица ентуси-

азъм в гласа си. Тя ме беше поканила в лятната къща на 
семейството си на Сейнт Томас за три дни. За първи път 
в живота си получавах подобно предложение. Предста-
вата на мама за луксозна почивка се свеждаше до два дни 
в старо бунгало на Лонг Айлънд, с няколко видеокасети 
под наем и замразена пица, а сега родителите на Рейчъл 
бяха готови да ме вземат с тях на Карибите.

Освен това, наистина имах нужда от почивка. Изми-
налото лято беше най-трудното в живота ми. Мисълта за 
няколко безгрижни дни страшно ме изкушаваше.

В същото време обаче усещах, че всеки момент ще се 
случи нещо важно. Бях „на повикване“. На всичкото от-
горе, идната седмица имах рожден ден. Не биваше да заб-
равям за предсказанието, че щом навърша шестнайсет, 
целият свят ще отиде по дяволите.

 – Пърси, знам, че моментът не е подходящ – продъл-
жи Рейчъл. – Но за теб никой момент не е подходящ, 
нали?

Права беше.
– Искам да дойда – уверих я. – Просто…
– Войната?
Кимнах. Не ми се говореше за това, но Рейчъл знаеше 

всичко. За разлика от повечето простосмъртни, тя мо-
жеше да вижда през мъглата – вълшебната пелена, която 
изкривява зрението на хората. Беше виждала чудовища. 
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Познаваше някои от другите полубогове, които се сра-
жаваха с титаните и техните съюзници. Дори беше с мен 
миналото лято, когато накълцаният на кайма Кронос се 
беше вселил в ново тяло и беше излязъл от саркофага си, 
и беше спечелила уважението ми със смелостта си да го 
замери със синята си четка за коса.

Тя сложи ръка на рамото ми.
– Помисли си. Тръгваме след няколко дни. Татко…
– Още ли не се разбирате с него? – попитах.
Рейчъл тръсна ядно глава.
– Опитва се да бъде мил, което е още по-зле. Иска да 

ме запише в „Кларион“ през есента.
– Училището на майка ти?
– Тъп лицей за надути фръцли чак в Ню Хемпшир. 

Представяш ли си ме в такова училище?
Съгласих се, че е гадно. Рейчъл се занимаваше с про-

екти за градско изкуство, хранене на бездомните и проте-
сти за спасяването на застрашените жълтогуши кълвачи, 
и тем подобни. Никога не я бях виждал в рокля. Трудно 
ми беше да си я представя сред издокараните превзети 
момичета в девическия лицей. 

Тя въздъхна.
– Мисли си, че ако се държи мило с мен, ще се почув-

ствам виновна и накрая ще се съглася.
– И затова се е навил да ме вземете с вас на Сейнт То-

мас?
– Да… Ако дойдеш, ще ми направиш огромна услуга, 

Пърси. Ще е много по-добре, ако си с нас. Освен това, 
искам да поговорим за…

Изведнъж млъкна.
– За какво? – попитах. – Толкова ли е сериозно, че 
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трябва да отидем чак на Сейнт Томас, за да говорим за 
него?

Тя облиза устни.
– Забрави за това. Нека поне за малко бъдем двама 

обикновени тийнейджъри. Излезли сме да се разходим с 
колата, любуваме се на океана и ни е приятно да бъдем 
заедно.

Личеше си, че нещо я притеснява, но въпреки това тя 
се насили да се усмихне. Косата ѝ искреше като огън на 
слънчевите лъчи.

През лятото бяхме прекарали доста време заедно. Не 
че го бях планирал, но колкото по-тежко ставаше положе-
нието в лагера, толкова по-силно закопнявах да се обадя 
на Рейчъл и да се измъкна за малко от войната, колкото да 
си поема дъх. Имах нуждата да си напомням, че светът на 
простосмъртните все още съществува, че не са само чудо-
вищата, които ме смятат за любимата си боксова круша.

– Добре – рекох. – Един обикновен следобед, двама 
обикновени тийнейджъри.

Тя кимна.
– И затова… Ако тези двамата се харесват, защо глу-

пакът се мотае, а не целуне момичето, а?
– О! – Почувствах се като някоя от свещените крави 

на Аполон: тъп, тромав и яркочервен. – Ами…
Няма да се преструвам, че не си бях мислил за това. 

С Рейчъл ми беше много по-лесно, отколкото с… Ами, с 
някои други момичета, които познавах. Не се напрягах, 
не налагаше да внимавам какво казвам, да се напъвам да 
се сетя за какво става дума. Рейчъл не беше прикрита. Из-
разяваше чувствата си.

Не съм сигурен какво щях да направя в онзи момент, 
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бях толкова смаян, че не забелязах как от небето над нас 
се спусна черна сянка и от вцепенението ме измъкна сто-
варването на четири копита върху капака на тойотата с 
ужасяващо дум-дум-дум-тряс!

– Здрасти, шефе! – разнесе се в главата ми глас. – Ху-
бава кола!

Пегасът Блекджак ми беше стар приятел и затова се 
опитах да не се ядосвам много на вдлъбнатините, които 
току-що беше направил на капака, макар да не ми се вяр-
ваше, че Пол Шарън щеше да им се зарадва.

– Блекджак – въздъхнах, – какви ги…
В този момент видях ездача на гърба му и се досетих, 

че това беше само началото на един отвратително гаден 
ден. 

– Хайде, Пърси.
Щом зърнеха Чарлз Бекендорф, предводителя на хи-

жата на Хефест, повечето чудовища си плюеха на петите и 
започваха да реват за майките си. Той беше огромен, с же-
лезни мускули, изваяни от работата в ковачницата. Беше 
две години по-голям от мен и един от най-добрите май-
стори на оръжия в лагера. Правеше невероятни механич-
ни джаджи. Миналия месец беше взривил пълен с чудо-
вища автобус, който обикаляше из страната. Експлозията 
беше унищожила цял отряд от злите воини на Кронос.

Бекендорф беше облечен като за битка. Носеше брон-
зов нагръдник, боен шлем и черни камуфлажни пантало-
ни, на кръста му висеше меч. На рамото му беше премет-
ната торба с експлозиви.

– Сега ли? – попитах.
Той кимна мрачно.
Буца заседна на гърлото ми. Знаех, че е неизбежно. 



10

Планирахме го от седмици, но все се бях надявал да не се 
стигне дотам.

Рейчъл вдигна поглед към Бекендорф.
– Здрасти.
– Ъъъ… здрасти. Аз съм Бекендорф. Ти сигурно си 

Рейчъл. Пърси е… Споменавал те е.
Тя вдигна вежди.
– Наистина ли? Това е хубаво. – Погледна Блекджак, 

който потропваше с копито по капака на тойотата. – И 
сега сигурно трябва да отивате да спасявате света?

– Нещо такова – отвърна Бекендорф.
Погледнах я безпомощно.
– Ще кажеш ли на майка ми…
– Ще ѝ кажа. Сигурно вече ти е свикнала. Ще обясня 

на Пол за капака.
Кимнах, за да изразя благодарността си. Сигурно Пол 

никога повече нямаше да ми даде колата си.
– Успех! – Рейчъл ме целуна, преди да успея да реаги-

рам. – Върви, Пърси. Да убиеш няколко чудовища и за 
мен.

Последно я видях на дясната седалка на тойотата, 
гледаше как Блекджак се извисява все по-нависоко и по-
нависоко, отнасяйки ни с Бекендорф в небето. Чудех се за 
какво ли искаше да поговорим и дали щях да оживея, за 
да разбера.

– Едва ли би искал Анабет да научи за това? – подхвър-
ли Бекендорф.

– О, богове – измърморих. – Дори и не си го помис-
ляй!

Той се ухили и се понесохме над океана.
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Вече почти се беше стъмнило, когато стигнахме до 
целта си. „Принцеса Андромеда“ искреше на хоризонта – 
огромен круизен кораб, осветен от жълти и бели лампи. 
Отдалеч приличаше на истински увеселителен кораб, а не 
на щабквартирата на повелителя на титаните. Отблизо 
обаче се виждаше гигантска статуя на окована тъмнокоса 
девица в гръцки хитон и със сковано в ужасена гримаса 
лице, сякаш усещаше хилядите чудовища, които прена-
сяше.

При вида на кораба стомахът ми се сви на топка. На 
два пъти се бях разминавал на косъм от смъртта на бор-
да на „Принцеса Андромеда“. А сега той се носеше право 
към Ню Йорк.

– Нали знаеш какво да правиш? – надвика свистенето 
на вятъра Бекендорф.

Кимнах. Бяхме тренирали за акцията на пристанището 
в Ню Джърси, като нападахме стари изоставени кораби. 
Знаех с колко малко време разполагахме. Но също така 
знаех, че това беше най-добрата възможност да пресечем 
в зародиш атаката на Кронос.

– Блекджак – рекох, – остави ни на кърмата.
– Готово, шефе – отвърна той. – О, как го мразя този 

кораб!
Преди три години пегасът едва беше успял да избяга 

от „Принцеса Андромеда“, благодарение на малко помощ 
от мен и приятелите ми. Предполагах, че би предпочел да 
сплетат гривата му като на детско плюшено пони, откол-
кото отново да се върне тук.

– И не ни чакай – допълних.
– Ама, шефе…
– Имай ми вяра – рекох. – Сами ще се измъкнем.
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Блекджак сви криле и се спусна към кораба като черна 
комета. Вятърът свистеше в ушите ми. Мярнах чудовища, 
патрулиращи по горните палуби – жени-змии, хрътки от 
Подземното царство, хуманоидни тюлени, които се нари-
чаха телхини, – но ние прелетяхме край тях с такава ско-
рост, че не ни забелязаха. Завихме към кърмата, Блекджак 
разпери криле и плавно кацна на най-долната палуба. 
Скочих от гърба му. Леко ми се виеше свят.

– Успех, шефе! – пожела Блекджак. – Не ги оставяй да 
те накълцат на кайма!

И с тези думи старият ми приятел излетя в нощта. Из-
вадих химикала от джоба, свалих капачката и се появи 
Въртоп – еднометров меч от божествен бронз, искрящ в 
сумрака.

Бекендорф измъкна един лист от джоба си и се взря в 
него. Помислих си, че е някаква карта или нещо подоб-
но. След това обаче видях, че беше снимка. На слабата 
светлина мярнах усмихнатото лице на Силена Берегард, 
дъщеря на Афродита. Двамата бяха започнали да ходят 
миналото лято, след като в продължение на години всич-
ки им повтаряха: „Хей, глупчовци, вие се харесвате!“. 
Въпреки опасните ни мисии, това лято Бекендорф беше 
невероятно щастлив.

– Ще се върнем в лагера! – обещах му аз.
За миг зърнах тревогата в очите му. След това отново 

се появи уверената му усмивка.
– На това разчитам – рече той. – Хайде, да взривим 

Кронос на хиляди парчета!

Бекендорф тръгна пръв. По един тесен коридор стиг-
нахме до сервизната шахта, както бяхме планирали, но 
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там се спряхме, тъй като чухме гласове над нас.
– Не ме интересува какво казва носът ти! – изджафка 

полукучешки, получовешки глас на телхин. – Предишния 
път, когато подуши полубог, се оказа сандвич с кайма!

– Сандвичите с кайма са вкусни! – обади се друг. – Но 
този път миризмата е на полубог, кълна се! Те са тук!

– Глупости! Акълът ти не е тук!
Двамата продължиха да спорят и Бекендорф посочи 

надолу. Спуснахме се тихо. Две нива по-долу гласовете на 
телхините заглъхнаха.

Стигнахме до железен люк. Бекендорф безгласно про-
шепна: „Двигателят“.

Люкът беше затворен, но моят спътник извади от тор-
бата си клещи и преряза резето, все едно беше от масло.

Вътре бучаха и ръмжаха редица жълти турбини с голе-
мината на силози за зърно. По срещуположните стени се 
точеха командни табла и циферблати, показващи наляга-
нето. Един телхин така се беше унесъл в работата си, че не 
ни забеляза. Беше висок около метър и половина, с гладка 
черна козина на тюлен и с къси широки крака. Главата му 
беше като на доберман, но ръцете му бяха почти човешки, 
ако не се брояха дългите нокти. Той мърмореше и ръмже-
ше, докато тракаше по клавиатурата. Може би си пишеше 
с приятелите си от www.groznik.com.

Пристъпих напред и телхинът застина, вероятно до-
лови миризмата ми. Скочи настрани към големия чер-
вен бутон на алармата, но аз се изпречих пред него. Той 
изсъска и се хвърли срещу мен, прободох го с Въртоп и 
чудовището се разпадна на прах.

– Един по-малко – отбеляза Бекендорф. – Остават 
още пет хиляди.
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Подхвърли ми буркан с гъста зелена течност – гръцки 
огън, едно от най-опасните вълшебни вещества на света. 
След това ми подаде другото най-важно приспособление 
на героите – тиксо.

– Прикрепи буркана към командното табло – рече 
той. – Аз ще се заема с турбините.

Захванахме се за работа. В залата беше горещо и влаж-
но и за нула време и двамата плувнахме в пот.

Корабът продължаваше да се движи. Като син на По-
сейдон, за мен не беше проблем да се ориентирам в мо-
рето. Нямах представа как го правех, но знаех, че се на-
мираме на 40° 19" северна географска ширина и 71° 90" 
източна дължина и се движехме с осемнайсет възела в час, 
което означаваше, че „Принцеса Андромеда“ щеше да 
пристигне в пристанището на Ню Йорк призори. Това 
беше последният ни шанс да я спрем.

Тъкмо залепях втория буркан с гръцки огън към ко-
мандното табло, когато чух туптене на стъпки по метал-
ната стълба – насам сигурно се спускаше цял отряд, щом 
долавях шума въпреки бумтенето на двигателите. Това не 
беше добър знак.

С Бекендорф се спогледахме.
– Колко време ти трябва?
– Много. – Той почука часовника си, в който беше 

скрит детонаторът. – Трябва да свържа предавателя и да 
сложа взривателите. Най-малко десет минути.

– Ще им отвлека вниманието – рекох. – Ще се видим 
на уговореното място.

– Пърси…
– Стискай палци!
Той като че ли се канеше да възрази. Планът ни пред-
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виждаше да се вмъкнем и да се измъкнем незабелязано. 
Но явно се налагаше да импровизираме.

– Успех – рече той.
Хукнах към вратата.

Седем-осем телхини се спускаха по стълбите. Съся-
кох ги толкова бързо, че дори не успяха да кажат „джаф“. 
Продължих нагоре и минах покрай още един телхин, кой-
то така се сепна, че изтърва кутията си за сандвичи, която 
беше изрисувана със сцени от „Демона Ли“. Него го оста-
вих жив – не само защото кутията му ми беше симпатич-
на, а и за да вдигне тревога, така че останалите да поемат 
след мен, вместо да слязат при двигателите.

Изскочих през една врата на шестата палуба и продъл-
жих да тичам. Застланият с килим коридор навярно е бил 
лъскав навремето, но след три години под властта на чу-
довищата и килимът, и тапетите, и величествените вра-
ти бяха така издрани с нокти и покрити с мръсотия, че 
той приличаше по-скоро на гърлото на дракон (да, за не-
щастие, говоря от личен опит).

При първото ми идване на борда на „Принцеса Ан-
дромеда“, Люк държеше на кораба замаяни туристи, като 
ги обгръщаше с мъгла, за да не виждат чудовищата край 
себе си. Сега обаче от тях нямаше и следа. Не ми се мис-
леше какво е станало със заблудените простосмъртни, но 
не ми се вярваше да са ги пуснали да се приберат у дома с 
печалбата си от игрите на бинго.

Стигнах до алеята за разходка – сбирщина от луксоз-
ни магазинчета, която заемаше централната част на кора-
ба – и се спрях смразен. В средата се издигаше фонтан. А 
в него се мъдреше гигантски рак.
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И като казвам „гигантски“, нямам предвид онези от 
Аляска, които ги продават по 7,99 долара парчето, а рак, 
който беше по-голям от самия фонтан. Чудовището се 
извисяваше три метра над водата. Черупката му беше на 
зелени и сини петна, щипците му бяха по-дълги от тялото 
ми.

Ако някога сте се заглеждали в устата на рак – покри-
та с пяна, с гадни мустаци и остри зъби, – значи може-
те да си представите, че ако я увеличите до размерите 
на крайпътен билборд, няма да изглежда кой знае колко 
по-добре. Кръглите му черни очи бяха впити в мен и в 
тях блещукаха разум и омраза. Фактът, че бях син на бога 
на моретата, явно не предизвикваше обичайната благо-
склонност у Рачо.

– Ссссс! – изсъска чудовището, от устата му се разхвър-
ча пяна. Вонеше като пълен с риба контейнер, престоял 
една седмица на слънце.

Завиха сирени. Всеки момент щяха да се появят още 
врагове, не биваше да спирам.

– Хей, Рачо! – направих няколко крачки встрани. – 
Искам само да те заобиколя, за да…

Той беше невероятно бърз. Изскочи от фонтана и се 
втурна към мен, щракайки с щипци. Хлътнах в магазина 
за сувенири, като съборих една закачалка с тениски. Щип-
ката на рака разби витрината и защрака слепешката около 
мен. Хукнах обратно навън, като едва си поемах дъх, но 
Рачо се обърна и ме последва.

– Ето го! – разнесе се глас от балкона. – Дръжте го!
Бях успял да привлека вниманието на врага към себе 

си, но нямах никакво желание да бъда въвлечен в схватка 
точно тук. Ако ме приклещеха в средата на кораба, ракът 
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щеше да ме схруска за закуска.
Чудовището скочи към мен. Замахнах с Въртоп и отне-

сох върха на щипката му. Ракът изсъска, хвърляйки пяна, 
но като че ли раната му не беше сериозна. 

Опитах се да си спомня дали в старите легенди не се 
споменаваше нещо, което да ми е от помощ. Веднъж Ана-
бет ми беше разказала за някакъв гаден рак, който Хер-
кулес бил смазал с петата си. Само че това нямаше как да 
стане. Този рак беше доста по-голям от моите „Рийбок“.

И тогава ми хрумна идея. Миналата Коледа с мама бях-
ме завели Пол Шарън в старото ни бунгало в Монток, 
където ходехме, откакто се помнех. С Пол отидохме на 
лов за раци и когато извадихме пълното рачило, той ми 
показа, че раците имат дупка в бронята си точно в средата 
на грозните си кореми.

Единственият проблем беше как да стигна до грозния 
корем.

Хвърлих поглед на фонтана, след това на мраморни-
те плочки, които вече бяха хлъзгави от рачешките следи. 
Вдигнах ръка, призовах водата и фонтанът избухна. Раз-
летяха се водни пръски, поне десетметров воден стълб 
измокри балконите, асансьорите и витрините на мага-
зинчетата. На рака обаче не му мигна окото. Нямаше 
нищо против водата. Приближи се към мен странишком, 
съскайки и щракайки с щипци. 

– Аааааааа! – нададох боен вик и се втурнах към него.
Миг преди да се сблъскаме, се метнах на пода като хо-

кеист и се плъзнах по мокрите мраморни плочки право 
под чудовището. Все едно се пързалях по лед под тежащ 
седем тона брониран танк. Ако седнеше, ракът щеше да 
ме сплеска като палачинка, но преди да загрее какво се 
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случваше, забих Въртоп в процепа в бронята му, пуснах 
меча и се изтласках от другата страна.

Чудовището потрепери и изсъска. Очите му помрък-
наха. Рачо засия в яркочервено, вътрешностите му се из-
париха. Празната черупка тупна на пода.

Нямах време да се дивя на подвига си. Хукнах към 
най-близките стълби, а край мен чудовища и полубого-
ве крещяха заповеди и изваждаха оръжията си. Аз бях с 
голи ръце. Въртоп беше вълшебен и все някога щеше да 
се появи отново в джоба ми, но засега беше погребан под 
останките от рака и нямах време да го измъкна оттам.

Във фоайето пред асансьора на осмо ниво пред мен 
изскочиха два скитски дракона. От кръста нагоре те бяха 
жени с люспеста зелена кожа, жълти очи и раздвоени ези-
ци. А от кръста надолу, вместо крака имаха по две змий-
ски опашки. Бяха въоръжени с копия и мрежи с тежести 
и бяха истински майсторки в употребата им – знаех го от 
личен опит.

– Какво ссстава? – изсъска едната. – Награда за Кро-
носссс?

Не ми беше до игри. Пред мен имаше голяма витрина, 
на която беше поставен модел на кораба. Eдна стрелка со-
чеше къде се намирах. Грабнах модела от витрината и го 
метнах срещу първата жена-змия. Той я удари в лицето и 
тя падна. Прескочих я, дръпнах копието на другата и я 
завъртях настрани. Тя се стовари върху вратите на асан-
сьора и аз продължих към носа.

– Хванете го! – извика тя.
След мен лаеха хрътки от Подземното царство. От-

някъде се появи стрела, профуча край лицето ми и се заби 
в облицованата с махагон стена на стълбището.
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Не ми пукаше – единствената ми цел беше да отвлека 
чудовищата от трюма с двигателите и да осигуря на Бе-
кендорф достатъчно време.

Поех нагоре по стълбите и едва не се блъснах в едно 
момче, което пък слизаше. Изглеждаше сякаш току-що е 
станало от леглото. Бронята му висеше, тъй като не беше 
успяло да си върже ремъците. Извади меча си с вик „Кро-
нос“, но викът прозвуча по-скоро изплашен, отколкото 
яростен. Хлапето едва ли беше на повече от дванайсет – 
на колкото бях аз, когато попаднах за първи път в лагера 
на полубоговете.

Тази мисъл беше потискаща. На горкото момче му 
промиваха мозъка, учеха го да мрази боговете и да се гне-
ви, задето се е родило полубог. Кронос го използваше, а 
то смяташе мен за враг.

Не исках да го наранявам. Можех да се справя с него и 
с голи ръце. Пристъпих, сграбчих го за китката и я ударих 
в стената. Мечът издрънча на пода.

И след това направих нещо, което не беше в плана. Си-
гурно беше глупаво и определено излагаше на риск зада-
чата ни, но не успях да се сдържа.

– Ако ти се живее – прошепнах, – напусни кораба вед-
нага! Предупреди и останалите полубогове.

След това го бутнах силно и хлапето се затъркаля по 
стълбите към долната палуба.

Продължих нагоре.
Коридорът покрай бара пробуди лоши спомени. С 

Анабет и доведения ми брат Тайсън бяхме минали от тук 
преди три години при първото ни идване на кораба.

Изскочих на главната палуба. Вдясно от мен небето 
тъмнееше от лилаво към черно. Между две стъклени кули 
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с балкони и ресторантчета искреше плувен басейн. Цяла-
та тази част от кораба изглеждаше зловещо пуста.

Трябваше само да стигна до другия край. След това да 
се спусна по стълбите до хеликоптерната площадка, къде-
то се бяхме уговорили да се срещнем с Бекендорф. Ако 
извадех късмет, той вече щеше да ме чака там и двамата 
щяхме да скочим в океана. Моите способности щяха да 
ни помогнат да се отдалечим и щяхме да взривим кораба 
от четвърт миля разстояние.

Бях прекосил половината палуба, когато се разнесе 
глас:

– Закъсня, Пърси.
Люк стоеше на балкона над мен, усмивка играеше по 

белязаното му лице. Беше облечен с джинси, бяла тениска 
и меки обувки, като един най-обикновен колежанин, но 
очите му разкриваха истината. Те бяха от чисто злато.

– Отдавна те чакаме. – В първи момент си звучеше 
нормално, като Люк. Но след това лицето му се разкриви. 
По тялото му премина тръпка, все едно беше изпил нещо 
ужасно горчиво. Гласът му стана по-плътен, древен и мо-
щен – това беше гласът на предводителя на титаните Кро-
нос. Думите се забиваха в гърба ми като ножове. – Хайде, 
поклони ми се!

– Да бе, ей сега – измърморих.
От двете страни на басейна се зададоха лестригони, 

сякаш се бяха спотайвали там в очакване на сигнал. Бяха 
високи по два метра и половина, ръцете им бяха покрити 
с татуировки, носеха кожени ризници и бойни пики. На 
покрива над Люк се появиха полубогове с опънати лъкове. 
От срещуположния балкон скочиха две хрътки от Под-
земното царство и оголиха зъби срещу мен. Само за ня-
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колко секунди бях обграден от всички страни. Това беше 
капан: нямаше начин да се съберат тук толкова бързо, 
освен ако не са знаели предварително за появата ми.

Погледнах Люк и в мен се надигна гняв. Нямах пред-
става дали съзнанието на Люк беше живо в това тяло. 
Може би, предвид промяната в гласа… или просто Кро-
нос още не беше свикнал напълно с новата си форма? Така 
или иначе, това нямаше значение. Люк си беше подъл и 
зъл и преди Кронос да завладее тялото му.

Един глас ми нашепваше: „Все някога трябва да се из-
правиш срещу него. Защо не сега?“.

Според пророчеството, щом навършех шестнайсет, 
щях да направя някакъв избор, който щеше да спаси или 
да унищожи света. Дотогава оставаха само седем дни. 
Защо да не го направех сега? Ако наистина притежавах 
тази мощ, какво значение имаше някаква си седмица? 
Можеше веднага да сложа край на тази заплаха. И преди 
бях побеждавал чудовища и богове.

Люк се усмихна, все едно беше прочел мислите ми. Не, 
не беше Люк, а Кронос. Не биваше да го забравям.

– Хайде, ела – подкани ме той. – Ако не те е страх.
Тълпата ми направи път. Поех нагоре по стълбите с 

разтуптяно сърце. Бях сигурен, че някой ще ме промуши 
в гърба, но чудовищата ме оставиха да мина. Бръкнах в 
джоба си и напипах химикала. Свалих капачката и Въртоп 
се озова в ръката ми.

Изведнъж в десницата на Кронос грейна мечът му – 
двуметров извит ятаган, наполовина от божествен бронз, 
наполовина от стомана. Само при вида му коленете ми 
омекнаха като желе. Но преди да успея да размисля, ата-
кувах.
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Времето забави своя ход. Имам предвид, че буквално 
се забави, тъй като това беше във властта на Кронос. Все 
едно се движех в желе. Ръцете ми така натежаха, че едва 
успявах да повдигна меча. Кронос се усмихна, размаха 
ятагана си нехайно и ме зачака да допълзя към смъртта 
си.

Опитах се да се противопоставя на магията му. При-
зовах водата, източника на моята мощ. С годините бях 
подобрил това си умение, но този път като че ли нищо не 
се случи.

Направих още няколко крачки напред. Великаните ми 
се присмиваха. Жените змии се смееха със съскане.

– Вода! – примолих се аз. – Няма да ти се разсърдя, ако 
ми помогнеш малко…

Изведнъж в стомаха ме проряза болка. Корабът се 
наклони рязко на една страна и чудовищата се олюляха. 
Четири хиляди литра солена вълна се издигна от басейна 
и заля мен, Кронос и всички останали на палубата. Во-
дата ме съживи, прогони магията на титана и аз скочих 
напред.

Не ми достигна бързина. Допуснах грешката да по-
гледна лицето му – лицето на Люк, който навремето ми 
беше приятел. Колкото и да го мразех, не беше лесно да 
го убия.

Кронос не се терзаеше от подобни колебания. Замахна 
надолу с кривия си меч. Отскочих и злото острие мина на 
милиметри от мен, прорязвайки дупка в палубата между 
краката ми.

Ритнах Кронос в гърдите. Той се олюля едва-едва, само 
че явно беше по-тежък от Люк. Все едно бях сритал хла-
дилник.
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Титанът отново замахна с меча си. Парирах с Въртоп, 
но ударът му беше толкова силен, че не успях да го спра. 
Върхът на ятагана бръсна ръкава на ризата ми и раздра 
ръката. Раната не беше дълбока, но половината ми тяло 
се вцепени. Спомних си какво беше казал веднъж един 
телхин за меча на Кронос: „Внимателно, глупако! Само 
едно докосване до острието и душата веднага ще отлети 
от тялото ти.“ Сега разбирах какво означаваха думите му. 
Не просто губех кръв. Усещах как силата, волята, само-
личността ми изтичат.

Олюлях се и отстъпих, прехвърлих меча в лявата си 
ръка и атакувах. Но вместо да го прониже, острието от-
скочи от корема му, все едно се беше ударило в камък. От 
този удар никой не би могъл да оцелее!

Кронос се изсмя.
– Доста слабо, Персей Джаксън. Явно Люк има право, 

че не си особено добър с меча. 
Всичко плуваше пред очите ми. Знаех, че нямам много 

време.
– Люк се мислеше за голяма работа – рекох. – Но поне 

си беше той самият.
– Ще е жалко да те убия сега – измърмори Кронос, – 

преди да съм довършил замисъла си. Ще ми е приятно да 
видя ужаса в очите ти, когато осъзнаеш как възнамерявам 
да унищожа Олимп.

– Твоят кораб няма да стигне до Манхатън.
Ръката ми пулсираше. Пред очите ми играеха черни 

петна.
– И защо? – Златните очи на Кронос заискряха. Лице-

то му – лицето на Люк – беше като маска, неестествено и 
осветено отвътре от някаква зла сила. – Да не би да раз-
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читаш на приятеля си с експлозивите?
Сведе поглед към басейна и извика:
– Накамура!
Момче в пълно старогръцко бойно снаряжение изле-

зе напред. Лявото му око беше скрито с черна превръзка. 
Познавах го, разбира се: Етан Накамура, син на Немези-
да. Миналото лято му бях спасил живота в лабиринта и в 
замяна дребният негодник беше помогнал на Кронос да 
излезе от Тартар.

– Успех, господарю – докладва Етан. – Намерихме го 
точно там, където ни казахте.

Плесна с ръце и двама великани издърпаха Чарлз Бе-
кендорф. За миг сърцето ми застина. Едното му око беше 
подуто, ръцете и лицето му бяха издрани. Бронята му я 
нямаше, ризата му беше разкъсана.

– Не! – извиках.
Бекендорф прикова поглед в мен. После многозначи-

телно се взря в ръката си, сякаш искаше да ми даде ня-
какъв знак. Часовника! Не му го бяха взели, а в него беше 
скрит предавателят. Дали не искаше да ми подскаже, че 
все още можеше да взриви експлозивите? Не, чудовищата 
със сигурност се бяха отървали от тях.

– Намерихме го на палубата – заяви единият от вели-
каните, – опитваше се да се промъкне в трюма при двига-
телите. Може ли да го изядем?

– След малко. – Кронос изгледа намръщено Етан. – 
Сигурен ли си, че не е сложил експлозивите?

– Вървял е към трюма, господарю.
– Откъде знаеш?
– Ами… – Етан смутено се размърда. – Натам вървеше. 

И сам ни го каза. Торбата му е пълна с експлозиви.
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Изведнъж ми просветна – Бекендорф ги беше заблу-
дил! Разбрал е, че ще го заловят, и се е обърнал, за да из-
глежда, че върви към трюма. Беше ги убедил, че все още 
не е успял да стигне до двигателите. Гръцкият огън все 
още можеше да бъде възпламенен! Но това с нищо не ни 
помагаше, освен ако не измислех как да се измъкнем от 
кораба и да задействаме детонатора.

Кронос се поколеба.
„Хайде, повярвай му!“ – примолих се аз. Ръката така 

ме болеше, че едва стоях на краката си.
– Отвори торбата! – заповяда Кронос.
Един от великаните дръпна торбата с експлозивите от 

рамото на Бекендорф. Надникна вътре, изсумтя и я обър-
на. Чудовищата уплашено отскочиха назад. Ако вътре 
наистина имаше стъкленици с гръцки огън, от удара в па-
лубата щяха да избухнат и всичко наоколо щеше да се раз-
лети във въздуха. Но в нея бяха останали само десетина 
консерви с компот от праскови.

Кронос шумно си пое дъх, опитвайки се да овладее 
гнева си.

– А дали случайно не е бил край спасителната лодка, 
когато сте го заловили? – попита заплашително той.

Етан пребледня.
– Ами…
– И на никой ли не му мина през ума да слезе да про-

вери трюма с двигателите?
Етан се сви ужасено, завъртя се на пети и хукна.
Изругах наум. Разполагахме само с няколко минути, 

преди да обезвредят експлозивите. Отново улових погле-
да на Бекендорф, като се надявах, че ще се досети какво го 
питам: Колко?
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Той направи кръгче с палец и показалец. НУЛА. Де-
тонаторът се задействаше веднага. Ако Чарлз натиснеше 
копчето на предавателя, корабът щеше да избухне ведна-
га. Нямаше как да се отдалечим достатъчно, за да го из-
ползва. Чудовищата щяха да ни убият, или да обезвредят 
експлозивите. Или и двете.

Кронос се обърна към мен с изкривена усмивка. 
– Надявам се да извиниш некомпетентните ми служи-

тели, Пърси Джаксън, но това вече е без значение. Сега си 
в ръцете ми. От седмици знаехме, че ще дойдеш.

Протегна ръка и размаха сребърна гривна с гравиран 
на нея ятаган – символ на повелителя на титаните.

Болката в ръката ми пречеше да мисля ясно, но въпре-
ки това прошепнах:

– Устройство за комуникация…. Шпионин в лагера.
Титанът се усмихна.
– Не бива да разчиташ на приятелите си. Те винаги ще 

те подведат. Люк го научи този урок на гърба си. Хвърли 
меча и се предай. Иначе другарят ти ще умре!

Буца заседна в гърлото ми. Един от великаните сграб-
чи Бекендорф за врата. Не бях в състояние да го спася и 
дори и да се опитах, той щеше да загине, преди да стигна 
до него. И двамата щяхме да загинем.

Бекендорф безгласно прошепна: Върви.
Поклатих глава. Не можех да го изоставя.
Другият великан продължаваше да рови из консерви-

те с праскови, което означаваше, че лявата ръка на Бекен-
дорф беше свободна. Той я вдигна бавно към часовника 
на дясната си китка.

Едва не изкрещях да го спра.
В този миг една от жените змии край басейна изсъска:



27

– Какво прави? Какво е това на китката му?
Бекендорф стисна очи и докосна китката си.
Нямах избор. Хвърлих меча си към Кронос, все едно 

беше копие. Въртоп отскочи от гърдите му, без да го нара-
ни, но поне го сепна. Пробих си път през тълпата чудови-
ща и скочих – от трийсет метра височина – към водата.

Чух грохот от вътрешността на кораба. Чудовища кре-
щяха след мен. Копие прелетя край ухото ми. Стрела се 
заби в хълбока ми, но не обърнах внимание на болката. 
Гмурнах се в океана и заповядах на теченията да ме отве-
дат надалеч – на петдесет, на сто метра.

Но дори и от това разстояние усетих как експлозията 
разтърси океана. Гореща вълна удари тила ми. „Принце-
са Андромеда“ избухна, огромно огнено кълбо от зелен 
пламък се надигна в тъмното небе и погълна всичко.

„Бекендорф…“
Припаднах и потънах като котва към дъното.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




