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 ЖИЛОТО НА НОД  
 
В същото време база “Навахо”, летище Гумрак  
 
Беше известен като Жилото и му се носеше славата на най-добрия наемен убиец-
атентатор на НОД в източните жълти зони. Вече никой не си спомняше истинското му 
име, дори той самият. На негова сметка бяха едни от най-известните терористични 
актове и политически убийства. Като убийството на един от изпълнителните 
директори от борда на ГДИ преди няколко години. Разузнаването, управление на ГДИ 
го търсеше под дърво и камък и бе обявило награда за него, жив или мъртъв, от 1 000 
000 кредита за информация, довела до залавянето му и 10 000 000 кредита за 
главата му. Бе започнал като обикновен войник в редиците на НОД през Втората 
тибериумна война, отличи се със смелостта си и безпогрешния си мерник. Имаше 
талант за това, да отнася с първия изстрел главите на джидиайските офицери. Не 
след дълго преките му началници забелязаха скрития в него по тенциал и го 
изтеглиха от фронтовата линия. Изпратиха го в лагер за обучение на снайперисти в 
Сомалия. Така започна неговата кариера на снайперист и убиец. В момента се 
намираше на 72 етаж на недостроения небостъргач на “Enron World Corporation”, 
чийто строеж бе прекъснат от настъпилата преди 9 години Втора тибериумна война. 
Небостъргачът се намираше на пет километра от командния център на базата 
“Навахо” край летището Гумрак.  
Жилото се бе покрил със своя плащ “Хамелеон”, една от последните стелт 
разработки на НОД. Наметалото поглъщаше радарните сигнали и маскираше 
топлинното излъчване на тялото. Повърхността му бе изработена от полимерни 
материали с вградени десетки хиляди миниатюрни холоизлъчватели, пресъздаващи 
картината около тях. Технологията на активния стелт правеше човека практически 
невидим за простото око. Знаеше, че докато стои неподвижно, нямаше как го засекат. 
Извади от паласката на гърдите си втория пълнител и го положи до снайпера си. 
След което взе мощния бинокъл “Zeiss”, който винаги носеше със себе си, и започна 
да разглежда противниковата база.  
Разположението и типа на сградите бе стандартно. Найотвън бе охраняемият 
периметър, изграден от поредица бункери и инженерни заграждения, а зад тях 
защитна стена с голям брой адаптивни отбранителни кули. Следваха гаражите със 
съвременна бойна техника и общежитията на танковите екипажи. В северозападния 
край бе разположена рафинерията за тибериум, а до нея няколко електроцентрали, 
осигуряващи електричество на цялата база. В югоизточната част бяха разположени 
казармите, където се помещаваха редовите пехотинци и военната фабрика, 
произвеждаща тежкото снаряжение на ГДИ. Широк път минаваше между заводските 
корпуси и свързваше фабриката и складовата зона, където в оръжейните депа се 
съхраняваше старото въоръжение и оборудване. В центъра се намираше старото 
гражданско летище на Гумрак, допълнено с няколко нови полетни площадки за 
самолетите с вертикално излитане и кацане “Orca”. До сградата на летището се 
виждаше гигантската сателитна чиния на центъра за спътникова връзка. От другата 
страна на дългата няколко километъра летателната писта бе и неговата цел – 
командния център на базата. Огледа внимателно за признаците, характерни при 
вдигане на бойна тревога, но не забеляза нищо подозрително. Известно време 
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обмисляше ситуацията, след което реши да действа. Започна да подготвя оръжието 
си.  
По принцип, във всеки снайперистки екип трябваше да има двама души. Единият 
откриваше целите и коригираше стрелбата, а другият стреляше. Но Жилото бе вълк 
единак и всичко вършеше сам. Бе направил няколко лични модификации върху 
реактивната пушка “Ястребово око”, която използваше за снайпер, като мерника, 
който използваше “Зенит-Орбита”. Той бе с вграден балистичен изчислител и 
автоматична компенсация и позволяваше автоматично прихващане на целите в 
обсега на пушката. Патроните, които използваше, също бяха специални. 
Стандартните реактивни куршуми оставяха след себе си ясно видима следа – 
трасьор, по която снайперистът лесно се засичаше и на свой ред ставаше мишена за 
врага. Тези, които използваше Жилото, бяха бездимни и с връх от рафиниран 
тибериум, увеличаващ бронепробиваемостта и правещ всяко раняване смъртоносно. 
Дори ако една частица рафиниран тибериум попаднеше в кръвта на човек, той бе 
обречен. Заразата се разпространяваше с всеки удар на сърцето, затова такива 
ранявания бяха фатални. Жилото обичаше да играе на сигурно, не бе спечелил 
професионалната си репутация, рискувайки често. Провери батериите на оръжието и 
се намести по-удобно, прилепвайки се към приклада на тежкото оръжие. Мишената 
му дори не подозираше, че скоро ще има среща със Създателя. Допика му се, винаги 
ставаше така, когато беше под напрежение, имаше слаб пикочен мехур. Нямаше как, 
трябваше да търпи. Включи мерника и се зае с настройките, целта бе на 5143,70 
метра. Това щеше да е един от най- далечните изстрели, които щеше да произведе. 
Започна да следи целта през оптикоелектронния мерник. За да произведе точен 
изстрел, обектът трябваше да остане неподвижен поне няколко секунди. Започна да 
диша равномерно, заслушан в ритъма на сърцето си, опитваше се да изчисти всяка 
мисъл от съзнанието си, освен една – поразяването на мишена. Концентрацията му 
достигаше до това ниво, когато той и оръжието ставаха едно. Трябваше му още 
малко, за да се слее с оръжието, когато чу постоянно нарастващо бръмчене.  
 
 
 
ТИБЕРИУМНИЯТ КОМАР  
 
Внимателно повдигна качулката на наметалото и се огледа, търсейки източника на 
звука. Погледът му попадна върху две зелени фасетъчни очи, които го гледаха алчно 
и с нескрит апетит. Комарът, който се оказа източник на шума, правеше бавни 
кръгове над главата му. Както изглежда, не толкова малката гадинка го бе открила по 
телесната миризмата на немитото човешко тяло. Въпреки че беше от НОД, чийто 
горд символ бе опашката на скорпион, тоест на насекомо, Жилото още от малък не 
харесваше насекомите и имаше фобия от тях. Вече като голям мъж я беше 
преодолял, но все още не долюбваше всичко, което имаше повече от 4 крака и беше 
от хитин. А и комарите се бяха изменили през изминалите десетилетия от появата на 
тибериума на земята. Бяха мутирали и увеличили размера си стотици пъти и станаха 
носител на фаталната тибериумната треска. На свой ред Жилото изгледа комара 
лошо и го заплаши с големия си юмрук. Никой не знаеше, че от този момент нататък 
двамата щяха да станат кръвни врагове. Жилото изпсува досадното насекомо и 
престана да му обръща внимание. Отново прилепи око за окуляра на мерника. Имаше 
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нещо, което го смущаваше в целта, но още не можеше да осъзнае какво е. В 
следващия момент разбра, че е роклята. Висшият вражески офицер бе облечен в 
рокля. Такова нещо не се виждаше веки ден. Жилото удовлетворено си помисли, че 
НОД скоро ще владее света, след като в ръководните постове на ГДИ седят такива 
перверзници.  
 
 
 
 
 
НОВИЯТ КОМЕНДАНТ Е ГОЛЯМ ЗАДНИК  
 
Няколко минути по-рано  
 
Комендантът на базата “Навахо” Крис Крисчънсън въздъхна облекчено. Работният 
ден бе свършил и бе заповядал никой да не го безпокои в кабинета му, който бе и 
негово жилище.Замисли се за сегашното си положение. Баща му беше виновен. 
Докато беше държавен чиновник, животът си течеше нормално, имаше малко работа, 
взимаше нелоши пари и всичко си беше Ок. Докато в един прекрасен ден преди една 
година баща му го бе извикал в офиса си, разположени до самия бряг на река 
Потомак, точно срещу Пентагона. Двамата проведоха дълъг и сериозен разговор. 
Баща му обясни, че колкото е могъл, му е помогнал в кариерата. Оттук нататък 
трябвало да се оправя сам и ако иска да се издигне над средните рангове в 
бюрокрацията на ГДИ, е необходимо да има заметка в досието си за прослужено 
време в армията на ГДИ. “Това е най-краткият път нагоре, сине” – това бяха думите 
на баща му.  
След половин година ускорени офицерски курсове и приравняване на чиновническия 
му ранг спрямо военния се оказа тук, в жълта зона1 Y-1/C. Не бе минал и месец от 
назначението му в това забравено от Бога място, а подчинените му вече не го 
харесваха, както и той тях. Трябваше да блесне по някакъв начин пред 
висшестоящите началници и единственият начин бе да постигне забележими успехи 
срещу НОД. В случай, че искаше да се махне от тази затънтена дупка по средата на 
нищото. Разшири зоната на патрулиране, утрои броя на патрулите и издаде заповед 
НОД да бъдат атакувани при всеки удобен случай. Дори през ум не му минаваше, че 
неговите действия ще доведат до купища трупове и реки от кръв. Той просто искаше 
да продължи катеренето на бюрократичната стълбица.  
 
Погледна часовника и реши да не работи повече тази вечер. Стана от бюрото и отиде 
до гардероба. Време беше за релакс, затова сложи по-удобни дрехи. Съблече 
униформата и започна да избира, затруднен от богатия избор. Това, което най-
харесваше в жените, бяха техните рокли. Избра къса черна вечерна рокля и я облече. 
Усещането беше приятно и донякъде възбуждащо, платът на роклята успокояващо 
галеше кожата по бедрата му. Детските спомни на Крис бяха свързани със 
спокойствието и обичта на майка му, която много бе искала да има дъщеря, затова и 
често го обличаше в момичешки дрехи. Оттогава обичаше да се облича в женски 
дрехи. Отиде до огледалото и започна да се оглежда критично. Прекара ръка по 
шевовете, опъвайки роклята плътно по тялото си.  
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ЕДИН ИЗСТРЕЛ, ЕДНО УБИЙСТВО  
 
На 5143,70 метра от него Жилото бе готов да произведе изстрел. Целта бе спряла да 
се движи и моментът за стрелба бе удобен. Убиецът започна да отброява едно, две, 
три… и натисна спусъка. Гледката на огромния смукателен хобот го накара да трепне 
в мига, когато куршумът напускаше цевта. Не можеше да повярва, че пропусна! 
Мисълта, че не улучи целта, пламна като огън в съзнанието му. Беше пропуснал, 
дявол да го вземе, а не бе пропускал от много години. Обзе го неистов бяс и рязко 
извади произведения от фирма Vervack пистолет “Falcon” от кобура на бедрото. И 
три пъти стреля по отдалечаващата се гадина, но отново не улучи. Комарът усети, че 
нещата загрубяват и се отдалечи, извъртайки се от куршумите. Насекомото започна 
да набира височина и остави под себе си вбесения изригващ поток от псувни 
нодовец. Жилото успя да се овладее и отново се залепи за мерника.  
Огледа стаята. Целта никъде не се виждаше, но вратата на кабинета бе затворена. 
Значи целта все още бе вътре в жилището. Единственото място, което предлагаше 
някакво що-годе надеждно убежище, бе масивното бюрото, разположено в центъра 
на стаята. Произведе три бързи изстрела един  
след друг, прошивайки бюрото от край до край. Видя как куршумите се разбиха в 
бюрото без да го пробиват. Отново изруга ядно и смени празния пълнител с нов.  
 
 
 
DUCK AND COVER  
 
Крис седеше пред огледалото и се любуваше как му стои роклята, когато нещо 
просвистя край главата му и се вряза в стената, оставяйки след себе си кратер с 
големината на човешки юмрук. Кратерът бързо започна да се изпълва с нещо зелено, 
приличащо на кристали. Една-две секунди Крис стоя като вкопан, докато се опитваше 
да разбере какво става. Разпозна кристалите тибериум и това го извади от 
вцепенение, обърна глава и погледна през рамо. Видя идеално кръглата дупка, 
оставена в бронирания прозорец. Оттам нататък се задействаха рефлексите, 
изработени при едногодишния престой във форт Беннинг. Командирът на учебния 
взвод, мастер сержант Дик Сандерс, им набиваше в главата всеки божи ден, че това, 
на което ги учи, един ден може да им спаси живота. Както изглежда, този ден бе 
настъпил за Крис Крисчънсън. Свлече се на земята и пропълзя на четири крака до 
бюрото. То му изглеждаше най-солидно. И тъкмо навреме. Три мощни 
последователни удара разтърсиха бюрото и се чу пукането на разрастващия се 
тибериум, превръщащ части от бюрото в още тибериум. Крис само можеше да 
благодари на Бога, че предният комендант бе параноик и бе поръчал бронирано бюро 
с вграден паник бутон в него. Крис седеше свит и само една мисъл се въртеше в ума 
му. Искаха да го убият, искаха да го убият. Страхът го беше парализирал. Изминаха 
няколко минути, а нищо не ставаше. Крис успя да се опомни малко. Постепенно 
страхът отстъпи място на яростта. Какво си позволяваха тези нагли нодовски кучета! 
Искаха да убият него, дългогодишния служител в държавната администрация на 
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щабквартирата на ГДИ във Вашингтон! Знаеха ли с кого си имат работа! Вече никой 
не стреляше по него, но Крис знаеше, че спокойствието е измамно. Някой някъде 
навън го дебнеше и чакаше Крис да направи еднаединствена грешка. Осъзна, че ако 
иска да оцелее, трябва да действа. Най-логично бе да се затича към врата, но тогава 
трябваше да пресече цялата стая и щеше да е като на длан пред неизвестния убиец. 
Трезво прецени, че това е лудост. Който и да му бе вдигнал мерника, решавайки да го 
елиминира, със сигурност бе изпратил най-добрия професионалист да свърши 
работата. Така че отчаяното бягство през вратата отпадаше. Оставаше другия 
вариант – да натиска паник бутона и да се моли адютанта му Дейвид Смит още да не 
си е тръгнал от работа. Протегна ръка над бюрото си и с опипване намери паник 
бутона. Не успя да се сдържи и започна да го натиска неистово. Минаха няколко 
минути и Крис вече се бе отчаял, когато се чу шум и вратата на приемната се отвори 
и влезе Дейвид Смит, прозяващ се, докато закопчаваше мундира си. Изглеждаше 
сънен, а на лицето му бе изписана досада. Огледа стаята и видя шефа си, свит зад 
бюрото, облечен в женска рокля. Ченето му увисна, а очите му се разшириха и 
станаха кръгли. Крис замаха с ръка на Дейвид да залегне, но подчинения му не 
разбираше какво става. Новият тибериумен куршум, който профуча на пет 
сантиметра от ръба на бюрото и издълба нов кратер в стената, извади адютанта от 
вцепенението. Смит се метна на пода като при команда “граната”, миг по-късно на 
мястото, където бе стоял, просвистя нов тибериумен куршум. Смит отчаяно работеше 
с лакти и колене, пропълзя дистанцията от вратата до бюрото за отрицателно време. 
Двамата с шефа му се свиха зад бюрото, плътно един до друг. Смит прочисти гърло 
то си:  
– Шефе, какво, по дяволите, става тука?!  
– Не виждаш ли, или си сляп? Опитват се да ме убият!  
– Ахааа, ааа... – погледът му се плъзна по черната вечерна рокля на коменданта.  
– Това не е твоя работа! – се озъби Крисчънсън. – И в твой интерес е да си мълчиш!  
– Ок, бос – Смит знаеше да си държи устата затворена. Не беше станал адютант, 
като задаваше въпроси или си вреше носа, където не му е работа.  
– А сега какво ще правим, шефе?  
– Мене ли питаш, глупак!! Очаквах да доведеш помощ! А ти дойде сам! Идиот!  
– Но, шефе, реших, че има повреда или че по невнимание сте натиснали бутона – 
започна да се оправдава Смит.  
– Млъкни и ме остави да мисля. Трябва да се измъкнем по някакъв начин, преди 
онова псе да ни е видяло сметката.  
– Бюрото изглежда надеждно – отбеляза Смит и допълни:– Може да изчакаме до 
сутринта, нашите хора ще дойдат и тогава...  
– В момента бюрото се разяжда от тибериум! Имаш ли желание да станеш на 
кристал?! Аз не! Единственият изход е вратата. Добре, че я остави отворена.  
И двамата обърнаха поглед към широко отворената врата, която сякаш ги 
подмамваше. Все по-ясно се долавяше шумът от разрастващия се тибериум, който 
бавно поглъщаше бюрото. Първи не издържа на мълчанието Смит.  
– Ако двамата се хвърлим към вратата едновременно, единият от нас може и да 
оцелее. Шансът е 50% на 50%.  
– Някакви други брилянтни идеи? Не съм положил толкова усилия за да стигна до 
този пост, за да може накрая да ме гръмне някакво нодовско нищожество! – след 
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което изгледа внимателно Смит: – Нали знаеш, че мога да ти заповядам да отидеш 
да доведеш помощ?  
– Да ви приличам на балама? Естествено, че няма да се подчиня! Предпочитам 
трибунал и да прекарам няколко години в затвора, отколкото да отнеса някой куршум 
с тибериум.  
Крис мислеше да каже нещо ядно, но се отказа. Нямаха време за глупости. – Тогава 
трябва да измислим нещо друго – замислено каза Крисчънсън. – Но какво друго, 
какво?  
– Шефе, достигаш ли до контролите на стаята?  
– Да, и какво?  
– Ами може да променим поляризацията на външните стъкла. Може да ги направим 
напълно тъмни. На копелето ще му трябва секунда да превключи мерника от 
стандартния оптичен режим на термовизора.  
– И тогава ще се хвърлим към вратата?!  
– Само единият от нас, шефе. Ако сме двамата, ще си пречим, а и ако снайперистът е 
добър, в което не се съмнявам, ще успее да улучи единия от нас. Като гледам, аз съм 
в по-добра форма, затова кандидатствам за длъжността на бегач!  
Крисчънсън потупа по рамото Смит.  
– Ако го направиш, ще получиш Бронзова звезда! За показана смелост под вражеския 
огън и за спасяването на командващ офицер!  
– И ще ми увеличите заплатата?  
– И ще ти увелича заплата.  
– И ще ми давате премиални на три месеца?  
– Започваш да ставаш нагъл, но добре, ще го обсъдим. Стига да си затваряш устата 
какво си видял тук.  
– Гроб съм, шефе. Ще мълча като рибите.  
– Добре, приготви се сега, ще настроя контролерите. В момента, в който стане тъмно, 
започваш да тичаш, колкото сили имаш!  
– Ясно!  
Крис протегна ръка и с напипване започна да настройва контролерите. В това време 
Дейвид приклекна, опирайки едното си коляно в земята, заемайки позиция на бегач 
лекоатлет. На Крис му трябваха няколко минути, за да успее да задейства 
светлофилтрите. Изведнъж в стаята стана тъмно и Дейвид се хвърли тичешком към 
вратата. Нов тибериумен куршум проби бронираното стъкло и пресече стаята, но не 
улучи бягащия Смит, който вече се бе скрил в коридора. Единственото, което му 
оставаше на Крисчънсън, бе да чака.  
 
 
 
ТАКТИЧЕСКО ОТСТЪПЛЕНИЕ  
 
Жилото бе изнервен, не очакваше още някой да се появи и затова не успя да убие 
джидиайския офицер, който бе влязъл в апартамента. Докато оръжието се 
презареждане, а Жилото се прицелваше, непознатият офицер се скри зад бюрото. 
Това, че пропусна, още повече го нервира. Задачата ставаше още по-сложна и вече 
имаше две цели, които трябваше да елиминира. Времето бързо напредваше, а никой 
от двамата мъже не се показваше зад бюрото. Единственото, което го успокояваше, 
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бе, че тибериумът скоро щеше да разяде бюрото. И тогава щеше да има възможност 
за точен изстрел. Поляризацията на прозорците го хвана неподготвен, успя да 
стреля, но слепешката. Когато превключи на термовизор, вече беше късно. Не беше 
глупак и знаеше кога да се откаже. Радиоскенерът в ухото му запищя, прихващайки 
сигналите за тревога на общата честота, използвана от базата на ГДИ. Време бе да 
изчезва, преди да замирише на печено. Изправи се и метна през рамо снайпера, след 
което се затича към противоположната част на етажа. Отне му петнайсет секунди, 
докато стигне до лебедката. Погледна простиращата се под краката двестаметрова 
бездна и пристегна обезопасителния колан към въжето. Оттласна се от ръба на 
етажа и за миг увисна във въздуха. Активира лебедката и започна да се спуска, 
контролирайки скоростта на спускане посредством дистанционното управление в 
лявата му ръка. На няколко километъра от него два изтребителя бомбардировача AC-
7”Орка” подгряваха турбините. Пилотите форсираха двигателите и оборотите на 
турбините се вдигнаха, реактивните сопла изхвърлиха нагретите хиляди градуси 
огнени струи. Огнените пламъците на реактивните струи започнаха да бият по бетона 
на площадката за вертикално излитане и кацане. Двете машини се издигнаха 
вертикално нагоре над земята, за момент застинаха неподвижно във въздуха, докато 
пилотите получиха целеуказание от авиодиспечера на базата. След което преминаха 
в хоризонтален полет и рязко се ускориха. Прицелните компютри прихванаха целта и 
пилотите изстреляха ракетите “Hellfire”. Насочваните по лазерен лъч ракети се 
отделиха от пусковите пилони и със свръхзвукова скорост се устремиха към 
маркираната целта. И една след друга започнаха да поразяват недостроената 
сградата на “Enron World Corporation”. ебостъргачът избухна в пламъци. Гореше 
всичко, което може да гори, и дори това, което не можеше да гори.  
Стъпвайки на земята, Жилото се затича към паркирания наблизо транспорт, докато 
върху главата му се сипеха горящи отломки. Новите експлозии над главата му даваха 
допълнителен стимул да се ускори. Напалмът вече поглъщаше последните етажи на 
сградата, когато отгоре дойде раздиращият ушите вой на реактивни турбини. С 
последни сили Жилото достигна личния си стелт танк и се метна на седалката. Едва 
поемайки си дъх, включи стелт генератора на “Колелото на Езекил” и машината стана 
невидима. Активира бордовите системи на танка и подкара машината на максимална 
скорост, натискайки докрай педала за газта. “Колелото на Езекил” се отлепи от 
мястото си, свистейки с гуми и вдигайки облак прах след себе си. Машината започна 
да се ускорява все по-бързо, отдалечавайки се от мястото на битката. В това време 
двете “Орки” изчерпиха носимия боекомплект от ракети и пилотите превключиха на 
шестцевните ротационни оръдия “Везувий” Мк. 5. Хиляди 20-мм снаряди обсипаха 
сградата, докато приличащите на разгневени оси летателни апарати описваха 
кръгове около нея.  
Жилото включи бордовия комуникатор на танка, докато гледаше в панорамния 

монитор, който показваше какво става зад него. Беше се разминал на косъм със 

смъртта и го знаеше. Но по-важното в момента бе, че трябва да проведе един доста 

неприятен разговор с шефа си. Но нямаше как – колкото по-бързо свършеше, толкова 

по-добре. 
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