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УВОД

Нашето крехко общество

Живеем във време на относителен просперитет. Радваме 
се на отлично здравеопазване, богат асортимент от пресни 
храни в магазините и светкавична скорост на телекомуника-
ционните системи. Разполагаме с евтин транспорт, сложна 
и сравнително добре поддържана мрежа от шосета, магист-
рали, железопътни релси, канали, пристанища и летища. За 
първи път в човешката история по-голямата част от населе-
нието на света живее в градовете.

Недостатъкът на това изобилие е свръхсложността, свръх-
специализацията и прекалено дългата верига на снабдяване. 
В развитите страни по-малко от 2 процента от населението 
са ангажирани със селско стопанство и риболов. Замислете 
се: само 2 процента от нас изхранват останалите 98. Храната 
на масата ни често идва от стотици и дори хиляди километ-
ри далеч. Отоплението и осветлението обикновено се осигу-
рява от източници, намиращи се на стотици километри раз-
стояние. Дори питейната вода изминава дълъг път, преди да 
достигне до мнозина. Заводите произвеждат сложни автомо-
били и електроника от компоненти, идващи от три различ-
ни континента. Всеки ден средностатистическият америка-
нец се прибира у дома и намира добре зареден хладилник, 
надеждно осветление, работещ телефон, чиста вода от чеш-
мата, самопочистваща се тоалетна, автоматично препратени 
към банката чекове, изпразнени контейнери за боклук, при-
ятна постоянна температура в къщата, развлекателна телеви-
зия по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, стабилна 
интернет връзка. Изградили сме една Голяма машина, която 
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досега работи забележително добре, само с някои малки про-
пуски. Но това може невинаги да е така. Както е установил 
Наполеон по трудния начин, дългите вериги на снабдяване и 
комуникация са крехки и уязвими. Някой ден Голямата ма-
шина може да изскърца и спре.

Нека ви опиша само един вид обстоятелства, които могат 
да доведат до това. 

Представете си най-мащабната грипна пандемия, раз-
пространявана чрез обикновен контакт – толкова вирулен-
тен щам, че убива повече от половината заразени. Предста-
вете си как болестта обикаля земното кълбо за по-малко от 
седмица. (Не е ли чудесно, че разполагаме с такъв въздушен 
транспорт?) Помислете си за жадните за „горещи новини” 
световни медии, които не могат да устоят на изкушението 
да показват репортажи с хора с респиратори, гумени ръкави-
ци, защитни очила и предпазни комбинезони „Тайвек”, изна-
сящи от разни къщи носилки с тела в чували. Тези сцени се 
повтарят толкова често, че няма начин повечето хора да не 
решат да не ходят на работа, докато нещата не се успокоят. 
Само че като не ходят на работа, важни механизми от Голя-
мата машина спират да функционират.

Какво става, когато липсват части от Голямата машина? 
Складовете не успяват да обработят навреме поръчките. Ка-
мионите не правят доставки. Бензиностанциите остават без 
горива. Полицаи и пожарникари не идват на работа, защото 
решават, че опазването на собствените им семейства е приори-
тет номер едно. Бури разрушават далекопроводи, но няма кой 
да ги поправи. Реколтата гние по нивите и градините, защото 
нито може сама да се събере или транспортира, нито като с 
вълшебна пръчица да се превърне в пуканки или да се нареди 
по рафтовете в магазините. Голямата машина се поврежда.

Звучи ли страшно? Не се съмнявам: наистина е страш-
но. Последиците от подобна криза са невъобразими. И поло-
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жението става все по-лошо. Средностатистическото семей-
ство от градските покрайнини разполага с храна за около 
една седмица в килера. Какво ще ядат хората, ако пандемия-
та продължи седмици или месеци, след като няма перспекти-
ва за скорошно възстановяване на запасите? Магазините са 
изпразнени. Изправени пред дилемата дали да гладуват вкъ-
щи или да излязат навън и да се сблъскат с господин Инфлу-
енца, милиони американци са принудени все пак да отидат 
на „лов” за храна. Първите жертви на набезите са ресторан-
тите, магазините и складовете за храна. Със задълбочаване 
на кризата мародерите започват да крадат малкото, което е 
останало на съседите им. После се прехвърлят към ферми-
те в близост до градовете. Някои създават мобилни и доб-
ре въоръжени банди, които нападат ферми все по-навътре в 
страната, използвайки подозрително набавени горива. Рано 
или късно обаче късметът им изневерява и те умират от грип 
или натравяне с олово, като преди това обаче са нанесли ог-
ромни щети. 

Трябва да бъдете готови за бедата. Животът ви и този на 
вашите близки зависи от това. 

Новият свят и вие

Ако и когато се разрази грипна пандемия (или терористич-
на атака, масово обезценяване на валутата или друга немис-
лима криза), това силно ще засегне целия свят. Помислете за 
всички последици от нарушаването на ключови механизми 
от съвременната ни технологична инфраструктура. Трябва 
да можете да осигурите вода, храна, отопление и осветление 
за семейството си. Същото важи за безопасността и закон-
ността, защото във време на пандемия човек може да разчи-
та единствено на себе си (затова и го наричаме YOYO време 
– You’re On Your Own). 

11
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Трябва да съберете на сигурно място всичките си запаси 
от храна, оръжие и лекарства. И най-важното: да бъдете го-
тови да се укриете за три-четири месеца, ограничавайки до 
минимум външните контакти. За целта е необходима сериоз-
на логистика, както и доста пари в брой, за да можете да пла-
щате сметките си, когато приходите ви секнат.

Голямата криза

По времето, когато тази книга постъпва за печат – през 
лятото на 2009 г., – ставаме свидетели на изключително дъ-
лбоки проблеми в глобалната икономика. Изкуствено пони-
жените лихви и завишените цени на жилищата в много от 
развитите страни надуха световен кредитен сапунен мех-
ур. Той се пръсна през 2007 г., а пълният ефект от колапса 
тепърва започва се усеща. Последващата рецесия може да се 
превърне в икономическа депресия, която да продължи пове-
че от десетилетие.

Колапсът на кредитния пазар е показателен за много по-
мащабен системен риск. И това е само дребна част от над 
шестстотинте трилиона долара на глобалния пазар на дери-
вати, които са не по-малко опасни. Ветеранът в инвестици-
ите Уорън Бъфет наричаше дериватите „бомба със закъсни-
тел”. Съгласен съм с него.

Лошите икономически новини и разпространението на 
грипния вирус H1N1 поставиха под въпрос някои основни 
презумпции на живота в съвременно индустриално обще-
ство. Принудени сме да се запитаме: колко стрес може да по-
несе едно общество, преди да започне да се разпада? Каква 
ще бъде сигурността в градовете ни догодина или след пет 
години? Ще продължат ли магазините да бъдат богато заре-
дени с най-разнообразни стоки?
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Информацията в тази книга ще ви помогне да се под-
готвите да живеете независимо и автономно продължителен 
период от време. Ключът към оцеляването се крие в само-
достатъчността. 

Неведнъж ще цитирам полезни интернет сайтове. В слу-
чай че не разполагате с интернет връзка у дома, можете да 
ползвате безплатна такава в повечето обществени библиоте-
ки. Ако някои от URL адресите са променени, постарайте се 
да откриете новите или да потърсите аналогични сайтове. За 
краткост при дългите URL адреси съм използвал SnipURL.
com. Тези кратки адреси ще ви позволят бързо и лесно да на-
мерите посочените уебсайтове.

Със същата цел използвам и множество съкращения, вся-
ко от които е обяснено при първата му употреба, а може да 
бъде и лесно открито в речника в края на книгата.

Книгата е едновременно предизвикателство и отговор. 
Готови ли сте наистина за Края на света такъв, какъвто го 
познаваме?* Ако не, тук ще намерите всичко, което трябва 
да знаете.

Прочетете книгата. Помолете се. А после запретнете ръ-
кави и се залавяйте за работа!

* В англоезичния свят е станало популярно съкращението TEOTWAWKI (The End 
Of The World As We Know It), въведено от Майк Мединц през 90-те години на XX 
век. Произнася се „Тиотуóки”. Б. пр.


