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Глава I

ЛОНДОН 2017

Часът е някъде около 22:45 (българско време) в неде-
ля, 19 ноември 2017 г. На финала на заключителния тенис 
турнир на най-доб рите в Лондон Гри гор Ди мит ров има пета 
шампионска точка срещу Давид Гофен от Белгия.

Следва разиграване, при кое то цялата зала O2 със 17 800 
зрители, сред кои то и близо две хиляди българи, е затаила 
дъх. Спазено е единството на мяс то, време и действие, ха-
рактерно за древногръцката драма. Ди мит ров вкарва втори 
сервис, двамата си разменят общо десет удара. Едина де-
се тият е опит на белгиеца да подсече топката, коя то обаче 
спира в мрежата. Хората избухват във възторжени овации в 
чест на шампиона на шампионите – Гри гор!

Самият той е паднал по очи на кор та и ридае от щастие, 
че всичко е свършило, но още неосъзнаващ какво е пос тиг-
нал. Съперникът му решава да наруши тенис протокола, 
кой то гласи, че след последната точка двамата се здравис-
ват на мрежата. Гофен отива към лежащия съперник, за да 
го поз дра ви за това, че току-що е спечелил най-значимата 
титла в ка рие рата си. Българинът се изправя и белгиецът го 
прегръща приятелски, като му говори нещо. 

Ди мит ров е скрил лицето си в шепи, все още невярващ 
какво се е случило. Той отива до съдията Мохамед Лаяни и 
се ръкува, като му благодари за работата. И след това по-
здравява публиката, коя то не е спряла да го аплодира.
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После Гришо се засилва, прескача рекламните модули и 
отива в своята ложа под звуците на песента Heroes на Дейвид 
Боуи. Първата прегръдка – задушаващо дълга, е за майката 
Мария. След нея е ред на бащата Димитър и на мениджъ-
ра Георги Стои ме нов. Не е пропуснат и треньорският щаб. 
Поред са поздравени Себастиан Дюран, кой то отговаря за 
физическата подготовка, физиотерапевтът Аздин Бушнана и 
треньорът Дани Валверду, кой то е стратегът на този успех.

След това шампионът се връща на кор та, защото за поч-
ва церемонията по награждаването. Той получава голямата 
купа от президента на Мъжката тенис асоциация (АТР) Крис 
Кермод и гръмват фойерверки, кои то посипват победителя 
със сребърен дъжд.

Това е краят на най-успешния сезон на Ди мит ров, кой то 
завърши 2017 г. на трето мяс то в света, като спечели четири 
титли. Толкова, колкото беше взел за цялата си ка рие ра.

Медиите очакваха победителя за последната му прес-
кон фе рен ция. На нея той се появи с обрани емоции и отго-
вори изчерпателно на английски, а след това и на български.

„Да си призная честно, чувствах се малко като в София. 
Знамената, хората, атмосферата. Със сигурност играх малко 
по-доб ре на финала в София. Като че ли днес залогът беше 
по-голям. Очаквах труден мач, но Давид ми го даде“, отго-
вори със смях Гри гор на въпроса на автора на тази книга би 
ли сравнил финалите в София и Лондон, в кои то неизменно 
побеждава Гофен.

След това настъпи време за празнуване не само за Гри-
гор Ди мит ров и неговата свита, но и за всички българи по 
света. През онази седмица той успя да обедини сънародни-
ците ни, кое то може би не се беше случвало в такъв мащаб 
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от световното първенство по футбол в Съединените щати 
през 1994 г., когато националите заеха чет вър то то мяс то.

Шампионът получи поздравления от великите Роджър 
Федерер и Рафаел Надал и още десетки свои колеги, от знай-
ни и незнайни държавни функционери в България начело с 
президента Румен Радев.

За да се стигне до този паметен финал, Ди мит ров работи 
усърдно цяла година. Още в края на януари той заяви, че 
една от целите му за сезон 2017 е първо класиране на фина-
лите на АТР. На тях право да играят имат осемте тенисисти 
с най-много точки, спечелени от турнири в рамките на годи-
ната. И момчето от Хас ко во преследваше тази задача, за да 
я постигне и на теория в края на октомври. Въпреки че още 
след US Open в средата на септември беше ясно, че само 
контузия може да го извади извън състава на Великолепната 
осморка.

За престижния турнир в чудесната О2 българинът не 
беше сочен сред фаворитите. Той пристигна в британската 
столица като шести в ранг лис тата. Преди него бяха Рафаел 
Надал (Испания), Роджър Федерер (Швейцария), Алексан-
дер Зверев (Германия), Доминик Тийм (Австрия) и Марин 
Чилич (Хърватия). Осмицата допълваха двама тенисисти, 
кои то щяха да играят общо три пъти с Гри гор във важни 
мачове в Лондон: Давид Гофен и американецът Джак Сок.

Жребият хвърли Ди мит ров в група „Пийт Сампрас“ заед-
но с Надал, Тийм и Гофен. Той имаше осем мача срещу три-
мата си съперници този сезон, от кои то беше спечелил три. 
Срещу испанския левичар нашият представител беше навър-
тял три загуби, но всички мачове бяха завършвали в макси-
малния си формат. На Откритото първенство на Австралия 
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през януари двамата изиг раха един от най-стойностните ма-
чове, ако не и най-стойностния за сезона, в кой то Гри гор 
отстъпи на Рафа с 3:6, 7:5, 6:7(5), 7:6(4), 4:6 в знаменита 
битка на централния корт в Мелбърн. В онзи петък никой 
в България не работеше, докато се играеше полуфинална-
та среща. През есента Надал спечели сблъсъците в Пекин и 
Шанхай в по три сета.

С Тийм си бяха разменили по една победа. Гри гор беше 
спечелил в първата седмица на 2017 г. срещу Доминик по 
пътя към титлата в Бризбън, а после изпусна цели пет мач-
бола в тайбрека на третия сет през май в Мадрид, преди да 
отстъпи 6:4, 4:6, 6:7(9).

Ди мит ров имаше положителен актив само срещу Гофен. 
До средата на февруари те се бяха срещнали вече три пъти. 
Нашият талант спечели на чет върт фи налите на Australian 
Open в три части. На 12 февруари на финала в София Гришо 
се наложи със 7:5, 6:4 в нервен мач. Седмица по-късно той 
отстъпи в Ротердам в три сета на белгиеца.

Главните герои вече си бяха направили официални сним-
ки, облечени в костюми пред лондонския Тауър. Те пристиг-
наха с катер по Темза за церемонията. Атрактивният Ди мит-
ров влезе тогава в ролята на репортер и задаваше въпроси на 
Федерер, Чилич и компания.

Следваше денят за пресконференциите преди началото 
на турнира. Беше ясно, че първи ще говорят играчите от гру-
па „Пийт Сампрас“, но за всички ни беше изненада, че се-
сия та откри Гри гор Ди мит ров. 

На въпроса ми дали се чувства фаворит, защото има по-
доб ри показатели от съперниците си в зала, той отговори 
премерено: „Всеки от тримата играе доб ре на закрито. Наи-



11

Лондон 2017

стина статистиката не може да лъже. Но всеки от тях играе 
доб ре и в зала, и на открито. Никой не е тук случайно“.

Разбра се още, че българинът не се задоволява с това, 
че е сбъднал мечтата си да участ ва на финалите на АТР. Той 
вече искаше победи, но искаше да постигне това стъпка по 
стъпка. В нито един момент в началото Гри гор не обяви, че 
идва за титлата. „Колкото повече победи взема, толкова по-
доб ре“, заяви с лека усмивка Ди мит ров.

Никой от останалите трима не подцени хасковлията в 
своите изявления, кое то беше нормално. Надал заяви, че в 
такава група не може да има слаби съперници и е готов да 
покаже най-доброто от себе си във всеки мач. Гофен обяви, 
че вече е намерил начин да победи българина и че „ще търси 
ключа отново да спечели срещу него“. Горкият Давид, ако 
тогава знаеше, че така и така няма да открие как да отключи 
ключалката на сейфа „Гри гор Ди мит ров“ в следващите дни. 
Тийм пък каза дипломатично, че тази година са изиг рали два 
страхотни мача с българина и се надява и третият да бъде 
такъв. 

Точно срещу австриеца за поч ваше Гри гор. От изхода 
на тази среща до голяма степен се реши и предс та вя нето на 
Ди мит ров на финалите на АТР. Ако беше загубил, може би 
щеше да го напусне увереността и можеше да не се класира 
за полуфиналите или поне не като победител в групата. Но 
най-доб рият български тенисист в историята показа неверо-
ятна психика и спечели.

Накратко: победата над Доминик Тийм дойде с резултат 
6:4, 5:7, 7:5. Гри гор спечели първата част, а в десетия гейм 
на втората имаше точка за пробив за 6:5, след кое то щеше 
да сервира за спечелване на срещата. Не успя, а вместо това 
съперникът направи брейк, за да изравни сетовете. Истинска 
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драма беше краят на заключителната част. Ди мит ров про-
би за 4:3 и после при 5:4 беше на линията за подаване, за 
да приключи срещата. Но последва брейк на нула и ра венс-
тво. В критичния момент Гришо не трепна, кон цен три ра се 
пределно и направи нов пробив – също на нула. А след това 
реализира третия си мачбол, за да се поз дра ви с първа по-
беда в турнира.

Развълнуван от успеха, за първи път след турнира в Со-
фия Гри гор каза в интервюто на кор та на родния си език: 
„Благодаря на всички българи!“. 

„Не съм виждал толкова много български знамена не 
помня откога. След първия сет трябваше да се отпусна мал-
ко повече може би. Но психически и физически бях доб ре. 
Затова при 5:5 в третия сет можех сам да избера в коя посока 
да отида. Избрах правилната“, коментира по-късно на прес-
кон фе рен цията успеха си той. 

На моя въпрос коя е следващата мечта, коя то иска да 
сбъдне, Ди мит ров отговори така: „Казвал съм го и преди, 
казвам го и сега: титла от Големия шлем сигурно би била 
всичко за мен. Но нещата трябва да вървят поред. Не мога 
да допускам да губя мачове, кои то не трябва. За да печелиш 
такива срещи, се иска още малко, но това малко е всъщност 
толкова много. Трябва да се надпреварваш с всекиго всеки 
ден. Но знам, че колкото повече работа влагаш, толкова по-
вече получаваш. И това е хубавото на тениса. За момента 
моят екип и моето семейство сме много сплотени и гледаме 
как да подобряваме нещата“.

Тези думи говорят много за нагласата, манталитета и ве-
руюто на звездата на родния спорт.

Същата понеделнишка вечер се случиха две съдбоносни 
събития в група „Пийт Сампрас“, кои то никой не успя да 
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предвиди. Първо Давид Гофен победи световния номер едно 
Рафаел Надал със 7:6, 6:7, 6:4 и стана първият белгиец, пе-
челил срещу актуалния водач в ранг лис тата.

Час по-късно испанецът заяви на прес кон фе рен цията си, 
че се оттегля от учас тие заради болките в коляното. „Отказ-
вам се, сезонът приключи. Да, имах задължение към турни-
ра, към града, към себе си. Направих всичко възможно, за да 
бъда готов за игра. Но не съм готов. Борих се здраво в мача, 
но знаех, че има голям шанс това да е последната ми среща 
за годината. Става въпрос за болка. Нямам дос та тъч но мощ, 
за да продължа да играя“, бяха думите на Матадора от Ма-
накор. На негово мяс то като резерва в групата влезе друг 
испанец – Пабло Кареньо Бус та.

Изведнъж положението на Гри гор се промени и той вече 
беше сочен за фаворит за спечелването на първото мяс то в 
карето. Както често се случва в живота, нещастието за едни 
е късмет за други. Отказването на Надал освободи и психи-
чески Ди мит ров, че не трябва да играе срещу максимално 
неудобния си опонент, срещу когото имаше една победа в 
11 мача. Вместо Рафа в сряда го очакваше доб ре познатият 
и значително по-лесен за преодоляване Гофен.

Двата следващи двубоя на българина в групата могат да 
бъдат обединени под мотото „Безпощадно и хладнокръвно“. 
В тях Ди мит ров загуби само четири гейма от 28 изиг рани и 
разгроми съперниците си.

Първо белгиецът беше прегазен с 6:0, 6:2, като Гри гор 
спечели първите девет гейма в неравностойния двубой. След 
това Кареньо Бус та също взе само два гейма и беше победен 
с 6:1, 6:1.

След успеха над Гофен българинът си гарантира първо-
то мяс то в групата. Но успя да се мотивира и да излезе пре-


