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Ч овекът, който ми разказа тази любопитна история, 
ми каза, че не помни кога и къде се е случила.    
– А може би – продължи той – тя просто никога 

не се е случвала. Дори като се замисля, май е точно 
така. Но тя е толкова красива, че аз все пак ще ви я 
разкажа така, както ми беше разказана на мен.

I 
Един ден, в дома на богат милионер влязъл стран-

ник, който му предложил да сключат сделка. И то та-
кава сделка, каквато никой досега не му бил предла-
гал. – Искаш ли от утре – започнал непознатият – в 
продължение на цял месец, аз да ти нося всеки ден по 
1000 лева?

 ДОБРА СДЕЛКА 
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Милионерът затаил дъх, очаквайки гостът му да 
продължи:

– Разказвай! Какво ще искаш в замяна?
– Първия ден, срещу тези 1000 лева ще трябва да 

ми дадеш само 1 стотинка.
– Една стотинка? – повторил милионерът, мислейки 

си, че не е чул добре.
– Да, една стотинка. На следващия ден ще ми да-

деш 2 стотинки.
– А след това? – попитал нетърпеливо милионерът.
– След това: На третия ден – 4 стотинки, на чет-

въртия – 8, на петия – 16, и с всеки следващ ден 
ще удвояваш това, което си ми дал предишния.

– И това е всичко?
– Да! Нищо повече няма да искам от теб. Само 

строго да спазваш уговорката ни: Аз ще ти нося вся-
ка сутрин по 1000 лева, а ти ще ми плащаш така, 
както сме се уговорили. И не трябва да се отказваш 
преди да е изтекъл месеца!

„Този човек ще ми дава по 1000 лева за жълти 
стотинки! Или парите са фалшиви, или човекът не е с 
всичкия си“ – помислил си богаташът.

– Добре – съгласил се накрая той – донеси парите 
утре сутрин, а аз ще ти плащам според договорката. 
Само гледай да не ме измамиш! Ще проверявам да-
ли не са фалшиви!

– Не се тревожи – отговорил му странникът – Утре 
сутринта  ще получиш парите.

Тръгнал си гостът, а милионерът дълго размишля-
вал: „Дали този странник ще се появи утре, или на 
сутринта все ще е премислил?“ 



И изобщо не му хрумвало колко неизгодна сделка 
е сключил.

I I 
Рано на другата сутрин видял през прозореца 

снощния си гост.
– Ето ти парите – казал той и наистина започнал 

да отброява 1000 лева. Истински, а не някакви фал-
шиви хартийки.

– Аз изпълних своята част от уговорката, сега е 
твой ред.

Богаташът сложил на масата монета от 1 стотинка 
и с интерес зачакал: «Ще я вземе ли гостът му или 
все пак ще размисли и ще си прибере парите обра-
тно?»

Странникът взел монетата, сложил я в джоба си и 
казал:

– Чакай ме утре по съ-
щото време! И не забра-
вяй да ми приготвиш 2 
стотинки!

На богаташа чак не му 
се вярвало какъв късмет е 
извадил.

Хиляда лева му паднали 
като от небето.

Преброил пак парите, 
уверил се още веднъж, че 
са истински и ги прибрал 
в сейфа си. Вече чакал с 
нетърпение утрешния ден и 

новите хиляда лева.
Вечерта пак го обзели 



5

съмнения:
„Ами ако човекът е крадец, който е проследил къде 

съм скрил парите и се вмъкне тайно в дома ми, за 
да ги открадне?“

Залостил вратата и час по час гледал през прозо-
реца дали непознатият няма да се появи, за да го  
обере.

Дълго не могъл да заспи, а на сутринта, още щом 
се събудил, видял през прозореца странника, който 
идвал с нова пачка пари.

Отново му отброил 1000 лева, за които получил 2 
стотинки.

Прибрал ги пак в джоба си и тръгнал да излиза, 
като на вратата се обърнал към богаташа – Не за-
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бравяй да ми приготвиш утре 4 стотинки!
Пак се зарадвал милионерът. Вече втора хилядарка 

прибира, а непознатият никак не прилича на крадец - 
не се оглеждал, не разпитвал ... прибирал си стотин-
ките и си тръгвал. 

«Ех, ако имаше повече такива чудаци, умните хора 
щяхме да си живеем още по-добре».

На следващата сутрин случката се потретила. Бога-
ташът отново прибрал в сейфа 1000 лева, като този 
път платил за тях 4 стотинки.

Така дошли и четвъртата хилядарка за 8 стотинки, 
петата – за 16, а шестата – за 32 стотинки.

В края на седмицата, в сейфа на богаташа имало 
вече 7000 лв., за които платил общо:

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127 стотинки. 
Харесало се това на алчния милионер и той вече 

съжалявал, че сключил сделката само за 1 месец, в 
който щял да получи всичко на всичко 30 000 лева. 

Приискало му се да пробва да уговори партньора 
си да удължат срока с поне още 2-3 седмици, но се 
опасявал, че онзи ще се усети, че си пилее парите 
на вятъра.

А странникът все така прилежно се появявал всяка 
сутрин с нови 1000 лв. Срещу тях получавал: на ос-
мия ден – 1,28 лв., на деветия – 2,56 лв., на десетия 
– 5,12 лв., на единадесетия – 10,24 лв., на дванаде-
сетия – 20,48 лв., на тринадесетия – 40,96 лв., а в 
последния ден от втората седмица – 81,92 лв.

Богаташът плащал своя дял с желание, защото 
имал вече 14 000 лв., за които заплатил едва около 
150 лв. 


