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огато е на 16, Хорацио Ло-
ренс сервира на майка си и 
баща си новина, която е в 
състояние да изкара от рав-
новесие дори най-калените 
родители. Съобщава им, че 
напуска училище и заминава 
за Южна Америка, за да лети. 
Купил си е самолетен билет 
със спестените от лятната 
работа пари и връщане назад 

няма. Няколко месеца по-рано е успял да 
ги убеди да му подарят нов, по-добър 
парапланер срещу обещанието да опра-
ви успеха си в училище. Друг път. Това 
се случва след пет години, когато вече 
е на 21. Едва тогава испанецът намира 
време да слезе на земята, за да завърши 
гимназия. Днес пак му виси последната 
година, този път от висшето. Някой 
ден, когато се задържи достатъчно 
дълго, стъпил на двата си крака, ще за-
върши и него. 
„Колкото повече летиш, толкова по-
вече искаш да летиш”, с равен глас 
съобщава 27-годишният пилот, който 
отдавна не си знае летателните часо-
ве, държи световната титла по акро 
парапланеризъм и наскоро е поставил 
рекорд по безкрайно въртене с парапла-
нер. Всъщност това, което се върти, е 
животът му. Върти се около летенето. 
Същото се отнася за цялото му семей-
ство. Неговият вуйчо има училище по 
парапланеризъм. Братовчед му Раул е 
изобретил близо две трети от фигури-
те в аеробатиката и е със статут на 

полубог сред „летящите” хора. Акроба-
тичният парапланеризъм е център във 
вселените и на другите му братовчеди.
Също толкова зает със, посветен на и 
фиксиран в летенето е Веселин Овча-
ров по прякор Мена (не за друго, а защо-
то това му е любимото обръщение). За 
него началото е през септември 2001-
ва, когато решава да си подари полет с 
парапланер за рождения ден. Дотогава 
е „летял” само със сноуборда си. Има 
бегли спомени за чичковци и лелички, 
които развяват „шарени чаршафи” по 
баирите на Витоша, но цялата работа 
му изглежда несигурна и леко откачена. 
„По принцип съм много подозрителен 
и предпазлив и затова си взех няколко 
души от квартала като тест екип, 
който да пробва преди мен”, разказва 
Весо. „Имахме среща на площада в Дра-
галевци и аз, за да ги надъхам, се май-
тапех, че инструкторът ей сега ще ка-
цне на площада. А мястото въобще не 
става – малко е и е ограничено откъм 
заход. И по едно време какво стана, гле-
дам една сянка и той наистина кацна 
на площада с някакви кълбета. Не беше 
много чисто кацането, но моите хора 
се впечатлиха и му се довериха, тест-
ваха го, после и аз.”
Въпреки че баирчето, от което изли-
та, е „никакво”, а полетът „черно-бял” 
и кратък, изживяването е достатъчно 
интензивно, за да пренареди генерал-
но приоритетите на Весо. Започва 
да лети през уикендите, а после всеки 
път когато може и времето позволява. 

„Като полетиш малко, и не можеш да се 
откъснеш. Пристрастяваш се.” Първа-
та фаза на страстта му е cross country 
парапланеризмът – дисциплината, в 
която целта е да се придвижиш от 
точка А до точка Б за минимум време, 
когато се състезаваш, или просто да си 
полетиш от тук до там, когато го пра-
виш за удоволствие. „Като стратеги-
ческа игра е, трябва непрекъснато да 
вземаш решения. Релефът под теб не-
прекъснато се променя, много е инте-
ресно.” Най-дългата дистанция в спи-
съка с личните постижения на Весо е 
200 километра. Взема разстоянието за 
малко над шест часа. В друг случай из-
минава същите километри за два пъти 
по-кратко време – „заради бруталния 
вятър и липсата на грешки”.
Когато става достатъчно добър в cross 
country, за да започне да му доскучава, 
Весо минава към фаза две – акро па-
рапланеризма. Тук вече не става въпрос 
просто за летене, а за истинска въз-
душна акробатика, при която пилотът 
и крилото се премятат на стотици 
или хиляди метри над земята, изпълня-
вайки различни фигури. Дисциплината 
среща Хорацио и Весо, който дава иде-
ята за рекорда по безкрайно въртене 
над Хималаите. След като е прекарал 
четири поредни зими в Непал, Весо се 
чувства там толкова уютно, колкото 
и над Сопот. „Условията за летене са 
идеални абсолютно всеки ден. Не се чу-
диш на кой баир да отидеш, какво да 
направиш. В България дори да имаш 
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собствена кола, пак имаш много грижи. 
Инфраструктурата е ограничена. Мес-
тата, където има лифт, не работят 
всеки ден, излиташ от едно място, 
кацането ти е на съвсем друго място. 
Трябва ти шофьор. А там мястото е 
супер удобно, кацаш почти до хотела. 
Три джипа ходят нонстоп нагоре към 
старта.”
Весо и Хорацио избират за декор на ре-
корда свещения за непалците връх Ма-
чапучаре, който никога не е изкачван. 
Съдбата си играе на нерви с параплане-
ристите и няколко дни подред полетът 
и скокът на Хорацио се отлагат. На-
края излитат, когато всички очакват 
поредното отлагане, денят е твърде 
напреднал и има опасност вятърът и 
облаците да провалят опита за рекорд. 
Хорацио скача от хеликоптера от над 
5000 метра надморска височина, къде-
то кислородът е доста оскъден. 
„Бях супер замаян, чувствах се все едно 
някой ми е дал някакви отровни гъби. 
В цялата паника дори бях забравил да 
се осигуря и през цялото време съм сни-
мал надвесен от хеликоптера, без въ-
обще да съм закачен”, лежерно разказва 
Весо. Предполага се, че Хорацио е бил 
в по-добра кондиция, защото преди да 
скочи от хеликоптера, диша кислород. 
Той и крилото му правят рекордните 
281 завъртания, провирайки се в тес-
ния тунел към земята, който облаците 
все още не са запълнили. Парапланерис-
тите наричат фигурата, която из-
пълнява, infinity tumbling. Тя е една от 
най-трудните във въздушната акроба-
тика. По време на шеметното въртене 
тялото на пилота изпитва шест пъти 
силата на земното притегляне. „Ако си 
100 килограма, се чувстваш 600. Пре-
товарването е огромно и трябва да си 
много нащрек – ако усетиш, че и най-

дребното нещо не е наред, трябва да 
спреш веднага.” Уточнението е, че има 
един-единствен момент по време на 
завъртането, в който можеш да спреш. 
Пропуснеш ли го, трябва да изчакаш 
следващия оборот. В противен случай 
рискуваш да се стовариш в собствено-
то си крило и да се засилиш към земята 
като торба с камъни. 
Специфики като тази карат здраво 
стъпилите на земята скептици да 
твърдят, че акропланеризмът е екс-
тремен и опасен. Акропилотите се къл-
нат в обратното. „Има много факти, 
които доказват, че този спорт е по-
безопасен от доста неща в ежедневи-
ето ни. На земята поемаш рискове, за 
които си казваш, какво пък толкова, ще 
се справя. Например тръгваш да изпре-
варваш без добра видимост. Никой от 
нас не дръзва да лети, когато времето 
не е хубаво”, разпалено обяснява Весо. 
„Ако излетиш в силен и крив вятър, 
това предполага една нестабилна ат-
мосфера и висока турболенция, която 
може да те направи хахав. Затова ние 
летим в спокойно време, когато неща-
та не се случват агресивно, и можеш да 
реагираш дори да се случи нещо.” 
Хорацио твърди същото. Подчертава, 
че той и братовчедите му са членове 
на Safety Acro Team. Кръстили са отбо-
ра си така, за да наблегнат, че спортът 
може да бъде безопасен. Докато си го-
ворим, никой не подозира какво нещас-
тие ще се случи след няколко седмици. 
На 29 март край Албасете, Испания, 
загива 26-годишният Алехандро Ро-
дригез, братовчед на Хорацио, с когото 
той е израсъл. Експериментира с кри-
лото си твърде близо до земята, след 
като твърде дълго не е летял. Разбива 
се пред очите на цялото семейство на 
връх рождения ден на майка си. 
Статистика колко са загиналите в ка-
тастрофи с парапланери няма. В Бъл-
гария има по един нещастен случай 
почти всяка година. Фатални грешки 
допускат дори най-добрите. През 2002-
ра умира смятаният за изключително 
опитен и обигран пилот Димитър Ми-
хов – Мицо. Вървите на крилото му 
се късат, а заради малката височина 
резервният парашут не успява да се 
разтвори. Почти всеки добър пилот 
има зад гърба си случаи, в които е до-
ближавал границата, но е успявал да се 
измъкне. Това се отнася и за Хорацио, и 
за Весо. Не успях да ги попитам ще про-
дължат ли да летят след случилото се с 
Алехандро. Няма и особен смисъл, защо-
то знам отговора с почти стопроцен-
това сигурност: „Да.” 

”99,9% ОТ 
ИНЦИДЕНТИТЕ 

СА ЗАРАДИ 
ГЛУПАВИ 

ГРЕШКИ НА 
ПИЛОТИТЕ. 

МНОГО РЯДКО 
СЕ СЛУЧВА 

УСЛОВИЯТА ДА 
ПРЕДИЗВИКАТ 

ИНЦИДЕНТ ”
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