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Предговор 

 

 

 
 

Ранулф Файнс на най-стръмния участк от връх Айгер 

 

Голяма част от живота ми е свързана със студа. След като напуснах армията, 

започнах да си търся цивилна работа, за да осигурявам прехраната на 

семейството си. Надявах се, че студените места, уменията за оцеляване в студа и 

чупенето на „студените“ световни рекорди ще свършат работа. 

 

Прекарах ранното си детство в слънчева Южна Африка. Семейството ми се върна 

в Англия, когато бях на 11 години, а първият път, когато помня да ми е било 

студено, беше в колежа „Итън“, докато се катерех по големия купол на 

училищната сграда в една влажна и ветровита ноемврийска нощ. Занимание, 

което, ако бъдеше разкрито, би довело до изключването ми. След трудно 

изкачване с другаря ми по катерене оставихме старото му черно палто да се вее 

от гръмоотвода, но когато стъпихме обратно на земята малко преди изгрев 

слънце, той призна един шокиращ пропуск. 
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– Няма да повярваш, Ран, но мисля, че забравих да махна етикета с името си. Ще 

разберат, че съм бил аз. 

 

– Искаш да кажеш, че... – ахнах аз. 

 

– Да. – Той поклати глава, отказвайки да повярва на собствената си глупост, и 

след като погледна часовника си, каза: – Можем да се качим отново, да махнем 

етикета и да се върнем преди гонга за закуска. 

 

– Ние? – Не вярвах на ушите си. – Нали не смяташ, че ще се върна горе, за да 

взема палтото ти, и ще рискувам да бъда изхвърлен от училище? Сигурно се 

шегуваш. 

 

 В крайна сметка и двамата успяхме да се качим навреме и да вземем палтото му. 

Пропълзях през заден прозорец на спалните помещения малко след пукването на 

зората, ръцете ми бяха вкочанени и кървящи и треперех от студ. Час по-късно на 

опашката за закуска зъбите ми все още тракаха. 

 

След като завърших, по време на отпуск от армията, изкопах първата си дупка в 

снега и прекарах нощта в нея като част от двоен облог с приятели. Бяха се 

обзаложили, че няма да се кача със ските по основната и пълна с хора писта на 

Авимор, само по слипове и ски обувки, след което да прекарам нощта с 

приятелката си в изринатата в снега дупка на същата ски писта. Това също се 

оказа студено преживяване, макар че в момента е само един неясен спомен на 

фона на хиляди други по-студени нощи. 

 

В началото на 60-те години се присъединих към полка на покойния си баща – 

Роял Скотс Грейс. По време на Студената война бяхме разпределени на немската 

фронтова линия и започнах да прекарвам годишните си отпуски в Норвегия, 

обикновено с приятел и кану. При четвъртото ни посещение вече познавахме 

реките и фиордите на Централна Норвегия доста добре. Частта от Норвегия, 

която ни интересуваше най-много, беше Юстедалсбреен, където се намира най-

голямото фирново поле в Европа. От този огромен източник на лед и сняг се 

спускат много долинни ледници, вечно подвижни, стенещи и скърцащи в измъчен 

отговор на напора на гравитацията. От езерата в основата на тези ледници се 

оттичат буйни потоци, които се спускат бързо през долините, за да стигнат до по-

спо- койните нива на фиордите, а оттам – до морето. 
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През 1965 г. с един приятел запланувахме да се придвижим с кану от западните 

планини до Осло, започвайки пътуването си точно под Юстедалсбреен (ледника 

Юстедал). Това речно пътешествие се оказа едно диво приключение сред 

великолепната природа, но бяхме изминали по-малко от една трета от 

планирания маршрут, когато кануто ни се разби на парчета в един стръмен 

водопад и го изгубихме. 

 

Въпреки този неуспех Норвегия продължаваше да ме привлича. Докато стоях в 

основата на ледника Юстедал преди пътуването с кануто, бях погледнал към 

огромните ледени скали, извисяващи се нагоре, и се бях зачудил как ли изглежда 

платото, довело до образуването на такъв ледник. Бяха ми казвали, че има 

маршрути, водещи нагоре към платото, стига да си в добра форма и да знаеш 

къде да ги търсиш, и че съществуват пътеки, които тръгват откъм морските 

фиорди, минават над ледените полета и излизат във вътрешността на източния 

Йотунхаймен. Някога по тези „наносни“ пътеки били превеждани стада добитък и 

известните фиордови понита на Йотунхаймен, тъй като те формирали 

жизненоважна търговска връзка между брега и вътрешността на Норвегия. 

Научих, че последната група животни била преведена през леда през 1857 г., но 

след това меко очертаните ръбове на ледниците, водещи към платото, започнали 

да се разтапят и да отстъпват, така че склоновете им станали прекалено стръмни 

и опасни за животните. 

 

През 1967 г. се включих в шестчленна група, с която решихме да изследваме този 

район, като последваме една от старите пътеки директно през платото, а после се 

спуснем с кану по една от реките, които текат на изток от ледника Юстедал. 

Пътуването беше пълен провал, което се дължеше както на лошата екипировка, 

така и на слабите ски умения на двама души от групата. Въпреки всичко това бе 

първата ми истинска среща с леда и бях решен да вкуся и други ледени 

пътешествия. 

 

Така и направих, много пъти, а през 2013 г. бях част от шестчленен екип, който се 

готвеше да осъществи най-студеното пътешествие на Земята: зимно пресичане 

на Антарктида. Бях прекарал последните пет години в организиране на това начи- 

нание. Но тогава лявата ми ръка, която вече можеше да се похвали с пет скъсени 

пръста поради ампутация преди десетина години, пострада още по-сериозно от 

измръзване. Температурата по време на нараняването беше –30°С с постоянен 

вятър, който вдигаше снега около ските ми. Дълги години бях пътувал без никакви 

проблеми при много по-студени условия, така че това измръзване дойде като шок, 

необясним по онова време. 
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При това положение пътуването вече беше немислимо, тъй като добре знаех, че 

пръсти, които не могат да се справят при –30°С, биха се оказали сериозна пречка 

по време на шестмесеч- но пътуване при температури до –80°С. Принуден да се 

върна преждевременно от Антарктида, реших вместо това да споделя 

очарованието си от прекрасния студен свят, а тази книга е резултатът.  
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