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 Пит Стендсън, учен-зоолог, забеляза замислеността н 
а своя най-добър приятел – водача на експедицията – Симон 
Бланк. Зоологът отиде до него и се изкашля, за да привлече 
вниманието му. Изкашля се втори път – безрезултатно, как-
то и първия път. Затова Пит откачи канчето, в което се хра-
неше, и го изпусна върху един камък до Симон Бланк. Ръ-
ководителят на експедицията сякаш се събуди и се върна 
към действителността. Той любопитно погледна към Стенд-
сън. 
 - Какво се е случило? – запита Симон Бланк, още не 
съвсем ориентиран в обстановката. 
 - Нищо, но гледам, че си нещо много замислен – за-
говори зоологът, взимайки от земята своето канче. Ех, си-
гурно пак за тази проклета експедиция мислиш. Не биваше 
да я предприемаме, преди да се бяхме подготвили хубаво. 
Не само че нямаме повече резервни батерии, но нямаме и 
друг, резервен компас, който да замени счупения. А и кар-
тата къде изчезна? Дявол да го вземе, не е ли това глупаво 
положение?! 
 - Глупаво, глупаво, но трябва да се излезе някак си от 
него – Симон Бланк се изправи и стройната му, висока и до-
бре сложена фигура, вдъхваща възторг и страхопочитание, 
се приближи към големия лагерен огън, около който се ве-
селяха до забрава двадесетте и тримата души от експедици-
ята. Той помоли за тишина и даде да се разбере, че иска да 
говори. Всички, разбрали желанието на водача, спряха пес-
ните и виковете. Симон Бланк говори кратко, но ясно: 
 - Приятели, знаете, че сме в критично положение, от 
което трябва да се измъкнем  по  някакъв начин. Да ви при-



казвам много, няма смисъл. Ще ви кажа само –утре сутрин-
та тръгваме по течението на реката. 
 Трикратно “ура” поздрави неговото решение. 
 След това забавата продължи докъм полунощ. Най-
после, двойно изморените участници в тази злополучна ек-
спедиция влязоха в трите палатки и бързо се завряха в спал-
ните си чували, стиснали в ръце пушките. Всички заспаха 
почти веднага. И Симон Бланк беше победен от съня. Цели-
ят лагер вече спеше. 
 Никой не очакваше , че може да се случи нещо през 
нощта и затова не бяха поставени постове. И наистина, вси-
чки спаха спокойно. 
 


