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 вЪвЕДЕНИЕ

И 
кАкво?  Ще стАвАш джедАй?  Разбираемо е 
да ти се иска. Звучи страхотно. Ще можеш да 
местиш предмети със силата на ума си. И да 
контролираш хората с мисълта си. О, и свет-

линните мечове. Те са просто върхът, вярно е.
Обаче да знаеш – не е само до умствените умения 

и смъртоносните фенерчета. За да станеш джедай, се 
изискват търпение, сила, осъзнатост. И тренировки. 
Много тренировки.

Още ли искаш да станеш джедай?
Виж какво… Нека ти разкажа една история. Не 

просто случайна история, а Историята с главно „И“ – 
за един от най-великите джедаи, съществували някога. 
А докато разказвам, ще те подложа на няколко изпи-
тания – за да проверя притежаваш ли необходимото.
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Не бих те винил, ако се уплашиш. Повечето хора 
нямат нужните качества. Те са обикновени. Което не 
е проблем. В това да си обикновен няма нищо лошо, 
просто в такъв случай не можеш да станеш джедай.

Готов ли си да чуеш историята? И да се изправиш 
пред изпитанията?

Все още ли искаш да станеш джедай?
Добре.
Това е историята на един младеж. Името му беше 

Люк Скайуокър.
Но… въпреки че е за него, няма да я разказвам по 

обикновения начин.
Ти искаш да станеш джедай.
А той стана един от най-великите джедаи.
Ако искаш да тръгнеш по неговите стъпки, трябва 

да обуеш неговите обувки.
Говоря сериозно – наистина да ги обуеш. И да обле-

чеш дрехите му. И да вземеш светлинния му меч. И 
да се сприятелиш с неговите приятели. И да влезеш в 
битка с враговете му. Докато трае историята, е нужно 
да се превърнеш в Люк.

Направиш ли го, ще изминеш дългия, труден и опа-



сен път на джедая.
Път, който започва много отдавна в една далечна, 

далечна галактика…

НА 

К Ъ Л Б О Т О 

О Т  Л Е Д





ПЪРвА ГЛАвА

о
тпрАвяш взор нАд белите поля.

На планетата Хот е зима. Тук винаги е зима. 
Така де, има и лято – и тогава температурите 
се покачват до около десет градуса под нулата. 

Прекрасно е.
В момента обаче не е лято. Зима е и снегът е дос-

татъчно дълбок, за да скриеш невръстно дете в него.
Облечен си в жакет от тънко синтетично влакно, а 

отгоре си с елек с качулка и с предпазни очила. Това е 
униформата на бунтовниците, когато излизат да патру-
лират на Хот, яхнали огромните си хотски тонтони. 
(Големи гущери, които ходят на задните си крака. Тъй 
като си Люк Скайуокър, знаеш това, нали? Просто ти 
напомням.) Снаряжението ти обаче не те предпазва 
от лютия коварен студ. Той се просмуква и през най-
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миниатюрната дупчица на облеклото ти и се впива в 
костите ти.

В далечината един метеорит се разбива в снега. 
Присвиваш очи. Вятърът плющи и вие над леда.

– Ехо 3 до Ехо 7. Хан, 
чуваш ли ме, прия-
телю?

Мълчание. Послед-
вано от пращене.

– Съвсем ясно, 
хлапе. Какво става?

Гласът при-
надлежи на Хан 
Соло. Разбира 
се, познаваш Хан 
Соло, но нека все 
пак ти припомня: 
космически пират, 
к о н т р а б а н д и с т , 
мошеник и някаква 
смесица между по-
големия ти брат и 
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най-добрия ти приятел.
– Приключих обиколката – отговаряш ти. – Не 

засичам никакви признаци на живот.
Гласът на Хан Соло отново изпращява.
– Живите създания на този леден блок не биха 

запълнили и един хладилник. Поставих сензорите. 
Прибирам се.

Потръпваш от свирепия вятър.
– Добре. Ще се видим скоро. Недалеч се разби мете-

орит – ще ида да го проверя, но няма да се бавя.
„Няма да се бавя.“ Прочути предсмъртни слова.
Защото именно в този миг, след като приключваш 

разговора по станцията, върху ти връхлита уампа.
Изскача от нищото – огромно създание, кръстоска 

между горила, бяла мечка и злонравен йети. Забеляз-
ваш малките очички и огромната зейнала паст… само 
за миг, защото после лапата ѝ те халосва по лицето. 
Главата ти отскача назад, шийните ти прешлени изпук-
ват звучно, а в ушите ти зазвъняват църковни камбани.

Във въздуха си. Летиш.
А после падаш в снега.
Оставаш легнал.
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Замръзваш.
Може би ще умреш.
Тонтонът ти пищи.
Умираш.
Почти.
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урок АЛФА : 
джедАят трябвА дА може дА броИ

 
Е… Време е за първото ти изпитание.

Затвори очи.

Чакай, не още. Първо трябва да прочетеш указа-

нията.

След малко ще затвориш очи. И ще започнеш да 

броиш – бавно, до десет.

Докато броиш, опитай се да не мислиш за нищо 

друго, освен за числата.

Добре, започвай.

Готов ли си?

Докато броеше, в ума ти появиха ли се и други 

мисли? Вероятно да. Неща от типа: „Какво общо 

има това с джедаите?“ или „Този тип не е ли малко 

странен?“. Няма проблем. Но не се увличай.

Ако днес ти се отвори възможност за миг спокой-

ствие, повтори упражнението. Опитай се да мислиш 

само за числата. Понякога помага, ако с всяко число 

вдишваш и издишваш.



Какво общо има това с джедаите?

Много.

А защо съм малко странен?

За това няма обяснение.

 
 



вТОРА ГЛАвА

б
унтовнИческАтА АрмИя – войници, инже-
нери и космически пилоти – щъка насам-натам 
из главния хангар на бунтовническата база на 
Хот.

Без да им обръща внимание, Хан Соло минава 
покрай тях и изтръсква снега от снаряжението си.

От няколко седмици са на планетата и работят над 
новата база. Силите на Империята са ги прогонили от 
предишната, но те не се отказват. Борбата с огромната 
и могъща Империя продължава – и особено с Импе-
ратора, който изглежда черпи сили от самата Тъмна 
страна на Силата.

Малко подробности: навремето името на Импе-
ратора било сенатор Палпатин от Галактическата 
република – първата форма на управление, осигу-
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рила траен мир на воюващите народи на Галактиката. 
Палпатин обаче злоупотребил със системата, спечелил 
влияние и власт и повел Републиката от демокрация 
към тирания – неговата лична тирания. Щом заграбил 
властта, наредил всички джедаи да бъдат екзекутирани. 
Включително и падуаните и най-младите ученици за 
джедаи.

 
След това Империята – под управлението на Палпа-

тин – се заела да подчини всяка планета в Галактиката, 
отказала да приеме властта му. „Да подчини“ в слу-
чая значело да пороби и 
избие населението 
или да уни-
щожи изцяло 
планетата.

И така, 
бунтовниче-
ската армия 
на Хот е 
п о с л е д н а т а 
в ъ о р ъ ж е н а 
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съпротива срещу Императора в цялата Галактика. 
Вярно, не е голяма, но други няма.

Хан Соло се оглежда из хангара. Чубака, неговият 
отколешен помощник-капитан, човърка в механиз-
мите на кораба им „Хилядолетния сокол“. Чубака е 
ууки, тоест на външен вид наподобява човек, но е 
по-висок и тялото му е плътно покрито с дълга кафе-
никава козина. Доста прилича на оживял под на някоя 
бръснарница, заел се да поправя космически кораб.

Покрай Хан минават два дроида. Първият е нисък и 

тантурест като някакво модернистично кошче за бок-
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лук. Казва се R2-D2, най-смелият дроид, който Хан 
познава. Вторият прилича на Тенекиения дървар, но 
от злато. Това е Си-Трипио, най-пъзливият и неско-
посан протоколен дроид, който Хан е виждал някога. 
Поне той мисли така.

Това мястото ще му липсва. Енергията… Отдаде-
ността на каузата… Безразсъдният кураж в лицето на 
нищожния шанс за успех. Една от имперските бойни 
станции неотдавна е унищожила цяла планета. С 
един изстрел. Той е видял отломките – парчета скала, 
носещи се из космическия вакуум. Безумие е да се 
изправиш срещу подобна мощ.

Но си струва да опиташ. Именно това е замисълът 
на тази сбирщина от войници и дроиди, благословени 
да са лековерните им сърца и главни платки!

Хан обаче не е с тях. Вече не – тази вечер заминава 
и няма време за сълзливи сбогувания. Без лиготии.

И все пак му се иска да се сбогува с един човек.
Открива я в командната зала. Тя трака по буто-

ните и лае заповеди в комуникационното устройство. 
Изглежда гневна. Хан я харесва, когато е такава.

Името ѝ е Лея. Била е принцеса на планетата, уни-
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щожена от Империята с един-единствен изстрел. 
Намирала се е на имперската бойна станция и са я 
принудили да гледа. Сега е сред предводителите на 
бунтовниците. Разбираемо е, нали?

Кафявите ѝ очи се стрелкат по таблата и екраните. 
Дългата ѝ кестенява коса е вързана на плитки, навити 
отстрани на главата ѝ.

Отначало Хан старателно не я забелязва. Застава 
до следящия охранителната апаратура командир на 
базата генерал Рийкан. Все едно няколко охранителни 
уреда биха помогнали, когато Империята пристигне.

– Генерале – заговаря Хан, – съжалявам, но не мога 
да остана повече тук.

Рийкан се намръщва, вдига сивите си очи от апара-
турата и ги заковава върху Хан.

– Съжалявам да го чуя. – В думите му се прокрадва 
съмнение.

Внезапно Хан започва да се чувства глупаво.
– Просто… за главата ми е обявена награда. Ако не 

се издължа на Джаба Хътянина, съм мъртвец.
Зад гърба му принцесата въвежда някакви числа в 

компютъра. Натиска клавишите доста силно.
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– Джаба, нали го познавате? – продължава Хан. – 
Голям, дебел и грозен, живее на Татуин. Не е кой знае 
какво, но ако си го постави за цел, е способен през 
половин Галактика да ти забие нож в гърба.

Генералът кимва съчувствено.
– Не е лесно да носиш знака на смъртта. Добър боец 

си, Соло. Не ми е приятно, че ще те изгубя. – Отново 
насочва вниманието си към уредите.

Хан вдига рамене, благодари му и се обръща… към 
Лея. Тя блъска по клавишите, сякаш са ѝ направили 
нещо. Плъзва се до нея и прошепва:

– Е, Ваше Височество, май това беше всичко.
– Да. Май е така.
Лея помила още няколко бутона. Горката клавиа-

тура.
Хан се взира в нея, но тя отказва да го погледне. Той 

завърта очи и се тросва:
– Е, няма нужда от емоции!
Никакъв отговор. Хан се отдалечава.
Мисля да прескоча следващия епизод, защото 

нещата стават малко прочувствени. Всъщност възна-
мерявам да пропусна всички прочувствени моменти 
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и занапред. Нито имат отношение към обучението на 
младия джедай, нито му подобават.

Задоволи се със знанието, че Лея изтичва след Хан и 
от избухналия помежду им спор става ясно, че двамата 
някак хем се обичат, хем се ненавиждат.

Когато спорът е на път да достигне апогея си и 
лицата на двамата са почервенели от раздразнение, 
един висок и дрезгав глас ги прекъсва:

– Извинете, сър! – изрича Си-Трипио, златният 
Тенекиен дървар. – Сър… хм, сър!

Звучи като британски иконом, когото са сварили по 
долни гащи.

– Чупката! – тросва се Хан.
Не става ясно дали говори на Лея, или на златистия 

дроид.
– Но, сър… Налага се да ви доложа, че господарят 

Люк все още не се е завърнал.
Хан застива.
Лея поглежда към Трипио, след което – обвини-

телно към Хан.
– Не трябваше ли да се върнете заедно?
Контрабандистът пренебрегва думите ѝ.
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Трипио продължава:
– Не е изключено да е влязъл пред южния вход, сър, 

но…
– Какво значи „не е изключено“? Не било изклю-

чено! Провери!
Хан се обръща към Лея и свива рамене, сякаш за да 

каже: „Какво да ги правиш, дроиди“.
Тя завърта очи и се отдалечава.
 
Няколко минути по-късно Хан Соло е впил очи в 

снежните вихри. Небето е тъмносиво.
– Светлината намалява, сър – докладва му един от 

бунтовническите лейтенанти. – Температурата пада 
стремително.

Хан кимва.
– Именно. А моят приятел е някъде навън.
Зад гърба му Чубака надава рев. Уукитата не гово-

рят, а по-скоро издават звуци, намиращи се някъде по 
средата между кучешкия вой и оперното пеене.

R2-D2 пък издава поредица от писукания.
– Сър – превежда Трипио, – R2 докладва, че шан-

совете Люк да оцелее навън са грубо 725 на 1.
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Стоящата зад тях Лея се извръща.
Хан закопчава палтото си и нахлупва обшитата с 

кожа качулка плътно върху главата си.
– Сър – обажда се лейтенантът, – тонтонът ви няма 

да стигне по-далеч от първа линия.
Хан си слага предпазните очила и се покатерва на 

нервното животно. Почесва го по люспестия врат, 
прошепва му нещо в ухото и създанието се успокоява. 
Накрая се обръща към лейтенанта и отговаря:

– Значи ще се видим в ада.
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урок бетА : 
И джедАИте дИшАт

Втори урок. Готов?

Сега ще направиш същото като преди малко, но 

този път нека брои някой друг. Намери си помощ-

ник. Щом затвориш очи, той трябва да започне да 

брои наум до десет. Дай му указание щом стигне до 

десет, да те потупа по рамото. Ако имаш часовник 

или телефон с обратен брояч, може да използваш и 

него.

Щом затвориш очи, се опитай да не мислиш за 

нищо. Просто чувствай въздуха, който влиза и излиза 

през носа ти. Осъзнавай всеки дъх. Вдишване, издиш-

ване.

Хайде – време е за медитация.

Появи ли се някоя мисъл, млади ученико? Не е лесно 

да успокоиш ума си, нали? Бяха ми нужни години, 

докато се науча да го правя чрез медитация. Но не се 

отказвай. Това е първата стъпка по пътя към Силата.

  



ТРЕТА ГЛАвА

п
ростенвАш. ГЛАвАтА тИ бучи. Клепачите ти 
сякаш са заковани с телбод.

Бавно успяваш да ги отвориш.
Премигваш, после пак. Уампата разкъсва тон-

тона ти… седнала на тавана. Уампите могат ли да седят 
на тавана? Слепоочията ти пулсират.

Отново губиш съзнание.
Пробуждаш се по-късно. От тонтона не е останало 

почти нищо. Бялата козина на уампата е оцапана с 
кръв, но тя вече не седи на тавана. Намира се на пода, 
а ти висиш с главата надолу. Може би е било така от 
самото начало.

Вдигаш поглед към краката си – приковани са с лед 
за тавана. Дръпваш ги. Не помръдват.

Опитваш се да надигнеш тяло към тях, но си твърде 
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тежък, твърде замаян.
Взираш се в покритата с кръв уампа. Какво ще яде, 

щом приключи с тонтона?
Няма значение. Въпросът е глупав.
Отново оглеждаш пещерата, като вниманието ти 

старателно отбягва звяра, трошащ костите на тонтона. 
Доста старателно.

Поглеждаш зад него…
Онова, което търсиш, не е там.
Проверяваш зад себе си…
Не.
Накрая се оглеждаш около себе си.
Ето го. Наполовина заровен в снега.
Светлинният ти меч.
Бластера го няма. Вероятно е посред снежното поле 

и ще остане в хватката на леда до края на ледниковия 
период на планетата.

Това обаче не е проблем – и без това предпочиташ 
светлинния меч.

Той не е много далеч, така че се протягаш към него. 
Изпъваш жилите на ръката си и изпъваш пръсти, 
сякаш биха могли да придърпат тялото ти. Но не става. 
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Издишаш и се отпускаш.
Уампата вече гризе огромната бедрена кост на тон-

тона. Мляска и смуче жилавите сухожилия.
Отново поглеждаш оръжието, а после си спомняш 

стария Бен. Оби-Уан Кеноби. Човекът, връчил ти 
светлинния меч. Човекът, превърнал баща ти в един 
от най-великите джедаи на всички времена. Човекът, 
започнал да обучава и теб… преди Дарт Вейдър да го 
убие. Дарт Вейдър, дясната ръка на Императора, уби-
ецът на баща ти.

Събираш мислите си. Съсредоточаваш се върху 
светлинния меч. Знаеш какво би те посъветвал ста-
рият Бен.

Затвори очи. Преброй до десет и изчисти ума си 
от всички мисли. Вдишай и издишай. Вдишай, изди-
шай – докато умът ти не се изпразни и не стане чист 
като снежно поле в ясна утрин. Докато не започнеш да 
усещаш всичко около себе си. Сякаш всичко заобика-
лящо те придобива физически измерения в полето на 
съзнанието ти. Усещаш едрата гореща уампа. Усещаш 
гладките лепкави кости на тонтона. После по-близо. 
Снежната преспа. Светлинният меч.
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Докосваш го със съзнанието си. Протягаш ръка. Без 
усилие – просто я протягаш. Улавяш дръжката му в 
съзнанието си. И внезапно светлинният меч изскача 
от снега и се озовава в ръката ти.

Отваряш очи. О, да! Действително е в ръката ти.
Уампата стои пред теб и те наблюдава объркано. 

Вбесена е.
Включваш меча.
Сребристосиньото острие разпръсва мрака с 

жужене. Излъчва спокойствие и мощ, които не 
отстъпват на самата Сила. И е страховит. Да държиш 
светлинен меч е опасно. Наистина.

В момента обаче той представлява по-голяма заплаха 
за оцапаната в кръв уампа пред теб.

Атакуваш с острието леда, сковал глезените ти. 
Падаш на земята в мига, в който уампата замахва към 
теб… и предният ѝ крак се изтърколва насред пеще-
рата.

Звярът залита назад втрещен. Светлинният меч е 
толкова остър и горещ, че раната е обгорена. Няма 
кръв. Няма и крак. Огромната твар изпитва болка. И 
вече се страхува от теб. Много се страхува.
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Без да я изпускаш от очи, се измъкваш бавно от 
пещерата с високо вдигнат меч.
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урок ГАмА : 
протеГнИ се И докоснИ неЩо с –  умА сИ

 
Вероятно очакваш в следващото изпитание да те 

накарам да преместиш нещо със силата на мисълта 

си.

Забрави – няма да се занимаваме с такива работи.

Все още не.

Така де, ако искаш, опитай. Но когато се прова-

лиш, не се обезсърчавай. Местенето на предмети 

със силата на мисълта е ле-е-еко трудно.

Не, за това изпитание искам да затвориш очи – не 

още – и да дишаш. Може да стане по-лесно, ако първо 

преброиш до десет. После се съсредоточи върху дъха 

си. След като прекараш известно време така, искам 

да почувстваш всичко, което те заобикаля. Не с ръце 

– със съзнанието си. Изследвай предметите в ста-

ята. Все още не отваряй очи. Не се опитвай да си 

спомниш какво има около теб; просто го почувствай. 

Започни с това на какво седиш, после се насочи към 

останалите вещи, до които се докосва тялото ти. 



И започни да се отдалечаваш. Какво се докосва до 

тях? Почувствай формите в съзнанието си.

Накрая искам да се съсредоточиш върху нещо, 

което е близо до теб, но не те докосва. Проследи 

го наум. Почувствай формата му.

Протегни се. Докосни го. Отвори очи.

Прав ли беше? Към правилното място ли посегна? 

Правилно ли си го представи?

Не се тревожи, ако не успееш. Просто опитай 

отново. Не забравяй: най-важното е да почувстваш 

всичко около себе си. Това с познаването накрая е 

просто за забавление.
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