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ГЛАВА 1
Африканският конвой

Ако е вярно, че парите „обичат тишината“,
тогава е вярно и това, че „съкровищата на 
Ромел“ обичат… гробното мълчание.

БОГдАн СушИнСКИ

ВМЕСТО ПРЕДГОВОР

Всичко е вярно, господа: историята за изгубените в 
морската бездна съкровища на фелдмаршал Ромел 
наистина започва с появата в Средиземно море на 
Африканския конвой на пълководеца. През есента 
на 1943 г., когато става ясно, че германските вой-
ски в Африка няма да издържат, фелдмаршал Ромел 
заповядва да се натоварят на бойни кораби огро-
мните съкровища, заграбени в страните от Северна 
Африка, и с конвоя да бъдат прехвърлени в Герма-
ния. но след това следите на съкровищата се губят 
и до днес пораждат всевъзможни версии, догадки и 
легенди.

Централно място в тайнствената история заемат 
шест стоманени сандъка със злато с общо тегло 
около 200 кг, докарани на 8 май 1943 г. под усилена 
охрана от есесовци в туниското пристанище Бизер-
та. Там сандъците са натоварени на кораби и отпра-
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вени към пристанището Аячо в Корсика, откъдето 
да бъдат закарани в Италия. Обаче в Корсика следи 
от сандъците не са открити...

Според една хипотеза, целият товар е бил зака-
ран благополучно в Германия и прибран в банкови-
те хранилища на Берлин. друга версия твърди, че 
германците така и не успели да евакуират съкро-
вищата от Африка. По заповед на командването на 
корпуса те били заровени някъде в туниската пус-
тиня от група немски войници, където лежат и до 
ден днешен. Според друг вариант на легендата, след 
войната златото било намерено и изкопано от бив-
ши есесовци.

накрая, според третата, най-популярната версия, 
„съкровищата на Ромел“ били изнесени от Африка 
в навечерието на пълния разгром на немския екс-
педиционен корпус, но корабът, на който се нами-
рали металните сандъци със злато, бил потопен от 
английската авиация (в друг вариант на легендата 
есесовци скрили тези сандъци в подводна пещера в 
източното крайбрежие на Корсика).

1.

И така, октомври 1943 г. Средиземно море. Аф-
риканският конвой на Ромел. на борда на линкора 
(линейния кораб) „Барбароса“.

Корабите отплаваха при залез. Забуленото от 
пясъците африканско слънце угасваше в огромната 
пещ на пепеляво кафеникавия превал, където край-
брежните хълмове и подковообразната синева на 
залива неохотно отстъпваха пред прохладния мор-
ски вятър.
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– Ще налетим на буря – невъзмутимо каза ко-
модор1 Аугщайн, прокарвайки с мъка думите през 
хрипливото си, обгорено от шнапса и либийската 
жега гърло. – няма да е зле да изчакаме зад онзи 
скалист нос – посочи той с мундщука на лулата си 
прилежащите към залива хълмове. – Ще има огром-
ни вълни и бурен вятър.

– Каква ти буря? – учуди се барон фон шмид. – 
Това не е буря, а само едно пристанищно вълне-
ние. – но ако се задържим тук, утре този нос ще 
е почернял от обгорелите останки на нашите ко-
раби.

За каквото и да ставаше дума, оберщурмбанфю-
рерът (подполковник) от СС фон шмид произнася-
ше думите с такава неприкрита гнусливост, сякаш 
се освобождаваше от тях като от някаква мръсотия. 
С изключение на една незаменима дума, която като 
че ли само той умееше да поднася на света: „лай-н-
но“! При това я произнасяше с някакво странно и 
неописуемо задоволство.

Избръснатото, добре поддържано с източни кре-
мове лице на фон шмид всъщност не знаеше друго 
изражение освен точно това гнусливо и презри-
телно снизхождение. Баронът възприемаше целия 
околен свят така, както може да го възприема само 
един истински аристократ, случайно попаднал в ра-
йона на градските сметища.

– Вие, както винаги, преувеличавате, подполков-
ник – комодор Аугщайн така и не можеше да за-
помни есесовското название на неговия чин.

1 Комодор – висше офицерско звание във военноморски-
те сили. – Бел. прев.
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– По-скоро подценявам. Забравяте, че не сме в 
германско пристанище под прикритието на авиа-
цията и бреговите батареи. утре англичаните ще 
знаят какъв е товарът на нашите линейни кораби и 
защо ни охраняват два ескадрени миноносци.

– Сигурен съм, че го знаят още от вчера – комо-
дорът ядосано се изплю през борда.

– Ако беше така, англичаните щяха да ни уни-
щожат още преди пристигането ни. Представяте ли 
си: погребани сме в гробници, обсипани със злато 
и диаманти?

Оберщурмбанфюрерът беше стъпил на флагман-
ския линеен кораб едва преди два часа, но присъст-
вието му вече беше започнало да дразни комодора. 
Както и вездесъщите есесовци от неговия охраня-
ващ отряд.

– И все пак, все пак!... – с тон на уличен пройдо-
ха и мечтател каза фон шмид. – Златна гробница 
на моряк-есесовец. Гибел, достойна за римите на 
поета!

– Просто англо-американците още не са разбра-
ли какво богатство има тук. А и основните им сили 
сега са заети в Тунис. Освен това пуснахме дезин-
формация, че съкровищата вече са натоварени на 
подводница. Част от тях – главно картини и други 
красиви изделия – наистина отидоха на подводни-
ца, но само част.

– Всъщност екипажът знае ли какво е натоваре-
но на кораба?

– Ако кажа, че самият аз знам какво в действи-
телност има на борда на „Барбароса“, това също ще 
се окаже преувеличение.

– Застраховате ли се?
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– не – решително възрази комодорът. – Какво 
видях, освен старателно заковани контейнери? Раз-
бира се, носят се слухове, но засега никакъв слух 
не може да замени блясъка на златото.

И наистина, на оберщумбанфюрера не му оста-
ваше нищо друго, освен да повярва, че за съкрови-
щата в конвоя знае много тесен кръг хора.

„Още по-добре – промълви с досада, като че ли 
на себе си, баронът. – Ще се наложи да премахнем 
по-малко свидетели, за да заличим следите, а това 
значи, че ще бъде пролята по-малко кръв“.

Той се огледа и видя подполковник Крон. Кол-
кото и странно да изглеждаше, тъкмо този офицер 
представляваше официално в конвоя фелдмаршал 
Ромел. Макар да беше ясно, че единственият офи-
циален представител на командващия трябваше да 
си остане той – оберщумбанфюрер фон шмид. но 
в това разпределение на задълженията вече не мо-
жеше да се промени нищо.

От момента, в който командирът на корпуса на-
учи за срещата на шмид с Химлер, той като че ли 
престана да му се доверява. И дори не се опитваше 
да скрие отношението си. Естествено, това обиж-
даше барона, защото не той беше поискал среща с 
райсхфюрера на СС. не той беше повикал Химлер 
да се яви при него, а Химлер го беше повикал при 
себе си.

„А не е изключено този вермахтовец сега да ми-
сли същото: как да се освободи и от комодора, и от 
теб“, – горчиво се усмихна оберщурмбанфюрерът.

– да не ви прилошава, господин подполковник? – 
иронично се поинтересува той, стараейки се да не 
стоварва прекалено много безцеремонната си иро-
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ничност върху главата на този възпълен, потящ се 
дребосък.

– н-не, не чувствам някаква ос-собена с-сла-
бост.  – През юни четиридесет и първа Крон беше 
контузен на Източния фронт, някъде в района на 
Брест, и оттогава си беше останал загадъчно мълча-
лив и немногословен. – Ще започне да ни „прилоша-
ва“ само на крайбрежието на Италия, когато ще си 
пробиваме път към с-скривалището и, когато започ-
нат да ни преследват като на лов за пъдпъдъци.

– не вярвам, че всичко ще свърши чак толкова 
трагично. В края на краищата не сме екипаж на пи-
ратски кораб, следователно ще ни охраняват.

Този як капитан с пъпчиво, мъртвешки бледо, 
като че ли напълно замръзнало лице, знаеше какво 
говори. Вече беше разбрал, че подполковникът с 
неговите вермахтовци представлява тук интересите 
на фелдмаршал Ромел, а в същото време оберщурм-
банфюрера с неговите черноризци – райхсфюрера 
на СС Химлер. Всеки от тези офицери чувстваше 
зад себе си мощта и влиянието на своя покровител.

друг е въпросът, че на корабите от конвоя се 
оказаха по десет войници на подполковника и само 
по петима войници на фон шмид. Може за отряда, 
който трябваше да отговаря за охраната на контей-
нерите по море и на суша, това да беше напълно 
достатъчно. но дори само фактът, че вермахтовци-
те бяха отделили за пътуването два пъти повече 
хора, предизвикваше, разбира се, раздразненията 
на барона. Той не можеше да разбере логиката на 
Пустинната лисица (прякор на Ромел). Щом като 
фелдмаршалът беше решил да назначи него, офице-
ра от СС, за началник на конвоя, тогава защо вой-
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