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ВЪВЕДЕНИЕ   
 
Хората непрестанно ме питат следното: кои са моите герои, кой ми е въздейс-

твал и откъде съм почерпил вдъхновение?  
Истината е, че отговорът не е никак прост. 
Покойният ми баща несъмнено беше герой за мен: авантюрист, забавен, скро-

мен, земен човек, склонен да рискува, катерач, командос, както и любящ, грижовен 
родител.  

Но много от стимулите, които са ми дали тласък в психическо, физическо, емо-
ционално и духовно отношение, произтичат от съвсем неподозирани източници.  

Надявам се, че тази книга ще ви разкрие част от най-вдъхновяващите, трога-
телни и потресаващи подвизи на човешката издръжливост, извършвани някога. 
Имах богат избор. Някои истории ще са ви познати, но за много други няма дори да 
сте чували. С всяка история, изпълнена с болка и изпитания, си съперничиха де-
сетки други – все така покъртителни и вдъхновяващи.  

Аз обаче съм подбрал именно тези истории, защото те не само че винаги са 
ме вдъхновявали, но и обхващат разнообразна тематика: от антарктически ад до 
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пустинно бедствие; от ненадминат кураж по време на война до сблъсък с невъоб-
разимия ужас да отрежеш собствената си ръка, за да оцелееш.  

Какво кара мъже и жени да стигат дотам и да рискуват всичко? Откъде водят 
началото си тези извори на издръжливост, кураж и решителност? Вродени ли са 
ни, или се учим на тях?  

Отново не е лесно да се даде отговор, но ако не друго, то поне съм научил, че 
няма шаблон за герои – те приемат всевъзможен и неочакван облик. А хората често 
се изненадват от себе си, когато бъдат подложени на изпитание.  

Същевременно някаква част от мен осъзнава, че на някои хора им е предоп-
ределено да са велики. Те развиват характера и куража си, а от крехка възраст в 
душата им се зараждат вяра в собствените им способности и проницателност. 
Всичко това им идва на помощ, когато най-сетне настъпи моментът да се докажат. 
И последно бих казал, че този цитат от автора алпинист Уолт Ънсуърт обобщава 
типа личности, които търсят приключения: 

„Има обаче хора, за които непостижимото е особено примамливо. Обикновено 
те не са специалисти; амбициите и фантазиите им са достатъчно силни, за да заг-
лушат съмненията, които биха изпитали по-предпазливите. Най-силните им оръжия 
са решимостта и вярата.“ 

Вярвам и че всички сме способни на велики подвизи, а също и че притежаваме 
невероятен запас от издръжливост, за който може никога да не си дадем сметка. 
Точно така е и с орехите – човек не знае какво се крие вътре, докато не ги строши.  

Общото за цялата колекция от истории е, че всяка една от тези личности е 
била на косъм от смъртта и е трябвало да черпи сила от незнайни извори на кураж, 
издръжливост и борбеност.  

Някои изгубили живота си по пътя, а други оцелели. Но чрез трудностите всеки 
от тях е достигнал до същността на човешкото – открил е у себе си пламък, който 
се простира далеч отвъд пределите на физическото.  

Надявам се книгата да ви напомни, че тази вътрешна сила, този пламтящ въг-
лен тлее във всеки от нас. Просто понякога е нужно да бъде разпален. Надявам се 
тези истории да ви вдъхновят да бъдете малко по-смели и малко по-силни в труд-
ните моменти, когато сте подложени на изпитание. 

И не забравяйте думите на Уинстън Чърчил: „Ако минаваш през ада, продъл-
жавай да вървиш!“. Засега обаче просто се облегнете назад и ми позволете да ви 
запозная с героите си... 
 


