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 Фреди Саймънс очакваше да му дойде помощ след 
обещанието на Симон Бланк, но вече се минаха два дена. 
Празно ли беше обещанието на Бланк? Защо не му се оба-
диха от “Айссуимър”? А от “Лъки”? Нима го бяха излъгали? 
 Фреди Саймънс не знаеше какво да предприеме. Ос-
таваха му да измине с експедицията си още шестстотин ми-
ли, за да достигне брега, но дори и да бъдеха преодолени 
тези мили, не беше известно на брега какво ги чакаше. 
 “Айссуимър” и “Лъки” мълчаха, Гюнтер и Бланк ся-
каш изчезнаха. Нямаше ги техните приятелски гласове, кои-
то вдъхваха сила и вяра в експедицията. 
 Дейвид Силвър беше оздравял, но силите му го на-
пускаха с всеки измината ден. Бившият ръководител на екс-
педицията беше радостен, че има достоен заместник в лице-
то на Фреди и затова беше спокоен, когато напускаше този 
свят. 
 Той беше спокоен, когато умираше, но приятелите 
му плачеха. Дейвид Силвър ги успокояваше, вдъхваше им 
вяра, мъчеше се да ги накара да не плачат. 
 Но раздялата с човек като Дейвид Силвър е изклю-
чително тежка. 
 След смъртта му се разболяха още двама души. 
Придвижването към брега стана невъзможно – седем болни 
и осем здрави. 
 Положението се утежни. Все пак Греди Саймънс по-
веде малката група към бреговете на Антарктида. Всеки от 
експедицията носеше по един свой болен другар. 
 Фреди Саймънс мъкнеше сам една шейна с трупа на 
Дейвид Силвър и с багажа. Изключително тежък преход. 



Скоро щеше да им свърши храната и затова бързаха към 
бреговете. 
 Петимата, които се бяха разболели първоначално, 
оздравяха. Тогава придвижването стана по-леко. 
 Дните минаваха, храната намаляваше все повече, но 
и милите се стопяваха. 
 Храната щеше да им стигне до брега, но по-нататък? 
 Фреди Саймънс се опитваше да не мисли за това. 
Той мислеше единствено за целта – за тяхната единствена 
цел сега - да достигнат бреговете. 
 И ето – най-после, сините води на океана, осеян с 
безброй айсберги, заблестяха на слънцето. 
 В далечината се виждаха два кораба, клатушкани от 
вълните. 
 Единият от тях беше “Айссуимър” – пътешествени-
ците го познаха и нададоха “ура!” 
 


