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Tези дни луда-
та глава, го-
твачът от
българския

"Сървайвър 3" Фи-
лип Лхамсурен, поте-
гля на дълго пътеше-
ствие в Южна
Америка сам-сами-
чък, с минимален ба-
гаж и оскъдни сред-
ства. Така
предпочита - да се съ-
стезава само със себе
си. Нарекъл е експе-
дицията си "Един от
нас в Амазония" за-
ради приятелите,
които са и основните
му спонсори.Отоста-
налите съмишлени-
ци с по-големи въз-
можности има
сателитен телефон,
който ще е единстве-
ната му връзка със
света, застрахова-
телна полица при
максимално завишен
риск, екшън-камера,
за да запечата пъте-
шествието си във
филм, и велосипед, с
който ще се прид-
вижва в началото, а
послещепродаде или
замени за пирога.
"Когато имаш връз-
ка с хората, имаш и
енергия, правиш и
невъзможното", ка-
за Филип дни преди
отпътуването си. Не-
говото начинание,
което ще продължи
около шест месеца,
се подкрепя от асо-
циацията на българ-
ските журналисти,
пишещи за туризъм,
и ще бъде редовно
отразявано на сайта
abujet.net.
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Храбрият пътешественик Филип Лхамсурен, в чиито жили тече българо-монголска

кръв, не се бои от зверовете, а от хората, които ще срещне по дългия си път
Кой е той?

Филип Лхамсурен дъл-
жи труднопроизносимата
си фамилия на майка си,
монголка. Роден е в Мон-
голия, като дете е живял
в България, където майка
му е била на дипломати-
ческа работа, после пак в
Монголия... Всъщност е
един от хората, които с
право можем да наречем
граждани на света. Минал
е през Френския чужде-
странен легион, пред-
приел е екстремни пъте-
шествия в монголските
степи и от Родопите до
Памир с колело - отново
сам. В резултат на това
са се появили двете му
книги "Душата на човека"
("Хеликон") и "Забравени-
те пътища" ("Вакон"), и
един филм - "Огънят в
теб".

Този път -
Амазония

Защо тя? Басейнът на
Амазония е приютил по-
следната дива гора на
планетата, разпростряла
се на територия от 7 180
000 кв.км. Само нейната
огромна площ и непри-
стъпност са причината да
се забавя процесът на ус-
вояването й от човека, а
дивата природа зове на-
шия пътешественик. "Пра-
вя нещо, което обичам да
правя, а не защото тряб-
ва - обяснява той мотиви-
те си. - Не само ще пъту-
вам, а ще живея в
Амазония 5-6 месеца.
Трябва да се сработя с
тази среда. Ще се получи
нещо значимо, убеден
съм."
Както е известно, от за-

пад на изток успоредно
на екватора в Южна Аме-
рика тече най-пълновод-

ната и голяма река в све-
та - Амазонка, с нейните
многочислени притоци. Тя
пресича почти целия кон-
тинент, водейки началото
си от върховете на Анди-
те, които се надигат над
Тихия океан. След 6992
км нейните кални води се
смесват на повече от сто
километра навътре в Ат-
лантическия океан. Целия
този път (около 1500 км
по суша и 6600 км по во-
да) Филип ще измине по
няколко начина. Първо с
бягане, тръгвайки от бре-
га на Тихия океан до сто-
лицата на Еквадор Кито -
278 км. После му пред-
стои придвижване с коле-
ло и катерене на Андите,
включително на вулкана
Каямбе (5790 м), най-ви-
соката точка на Екватора.
Следва спускане на изток
към джунглата Ориенте
пеш, по горски пътеки с
колело, по речните бър-
зеи с надуваем рафт.
Третият етап ще започ-

не с купуване на индианс-
ка пирога (издълбан дъ-
нер), конструиране на
стабилизатори (подплавъ-
ци), спускане по река На-
по до границата с Перу и
навлизане в река Амазон-
ка. Плаването по нея
предвижда преминаване
през територията на ня-
колко индиански резерва-
та, както и през зони,
контролирани от терори-
стични групи заради нар-
котрафик и контрабанда
на оръжие, което се случ-
ва по протежение на ця-
лата река. Случаите на
пиратство също са чести,
особено в Бразилия.

Опасностите
са от хората

Дъждовната гора на
Амазония крие много

стремеж да се приближа
към простичкия, суров и
изчистващ свят на пър-
вичната природа, тази,
която е вече почти загу-
бена от намесата на съ-
временния човек - казва
Филип. - Това не е просто
стремеж към първобитно-
то или бягство от цивили-
зацията, това е урок по
оцеляване, без да бъде
ощетена с нищо планета-
та. Унищожението на тро-
пичните дъждовни гори е
един от глобалните про-
блеми на нашето време.
Мисията ми е да докажа
освен че човек може да
се справи с минимум от
екипировка и дрехи, но и
чрез директен поглед и
неподправени усещания
да разкажа за катастро-
фалните последствия от
навлизането на човека,
за прогонените племена,
избитите животни и изсе-
чените гори."
Досега Амазонка е пре-

мината по цялото си про-
тежение самостоятелно
само от шест човека в
света, но те са имали
огромен бюджет и силна
логистика. Чакали са ги
екипи, снимали са ги, ле-
кували са ги... Ако всичко
е наред, Филип ще бъде
седмият и единственият,
който пътува абсолютно
сам, без никаква под-
дръжка от странични хо-
ра.
"Джунглата винаги е

разпалвала моето въобра-
жение от дете, а Амазо-
ния е останала последни-
ят остров на нещо, което
сме загубили - обяснява
Филип решението си да
замине точно там. - Една
мечта, която е дошло
времето да се случи."
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опасности - животни, от-
ровни влечуги и растения,
тропически болести. Но
според пътешественика
най-страшни са хората.
Сам човек в реката е
атрактивна мишена. Няма
пътувал по Амазонка, по
когото не е стреляно, каз-
ва той. Това няма да го
накара да сложи броне-
жилетка. Напротив, ще
пътува чисто гол почти
през цялото време и това
го прави много щастлив.
В джунглата няма как
другояче, обяснява пъте-
шественикът.
Колкото до болестите,

посъветвал се е с лекари

и си е приготвил сериозна
аптечка. Няма да носи
противоотрова срещу
змии, защото няма как да
я съхранява - за нея тряб-
ва хладилна чанта. Ще се
пази - животните бягат от
човека, ако той вдига до-
статъчно шум. "Ще бъда
част от този жив органи-
зъм, а не външен елемент
- казва Филип. - Ще съм
моя пра-пра-дядо. Не по-
корявам, а живея. И жи-
вея честно, доволен, че
съм си намерил пътя."
Прехраната му ще бъде

от риболов и сухоземен
дивеч, но второто е по-
трудно и бавно - ще тряб-

ва да залага примки, кое-
то е научил в
Чуждестранния легион.
Ще носи или ще купува
на място брашно, захар и
сол. Багажът му включва
още акумулатор и сола-
рен панел за зареждане
на техниката, както и не-
изменния тефтер за воде-
не на записки, от които,
като се върне жив и
здрав, дай Боже, ще се
роди поредната книга.

Мучтата, която е
на път да се случи
"Решението да се дви-

жа честно, без да зася-
гам околната среда, е


