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Увод 
От Мат Болт 

Има две неща, които трябва да знаете за Дъсти Шмид: 

1. Той няма нищо общо с мързела и мързеливците. Мнозина се захващат с покера, защото бягат от 
нещо. Дъсти, пък, се интересува само от тези, които бягат към нещо. 
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2. Независимо от това, че тази книга ще ви представи модел, който можете да използвате във 
вашия покер-бизнес, не можете да разглеждате философията на Дъсти като панацея. Той иска 
играта ви да се развива – точно така, както се развива неговата. Честно казано, Дъсти просто иска 
хората да са щастливи. Покера го освободи от онзи живот, който той не е искал за себе си, и 
отвори врата към онзи, който той е желал. Мисля, че той разбира, че тази възможност е достъпна 
за всеки, който полага определено количество усилия. Но не се заблуждавайте: наистина трябва 
да се постараете. Има нещо, което за Дъсти е много по-важно от количеството долари за час, и 
това е предаността към работата. И ако я имате, няма да ви се наложи да чакате дълго, за да 
успеете. 

Първия път, когато срещах Дъсти, той продаваше пестициди. Не се шегувам. Но именно предишната ми 
работа – и това, как я изоставих – беше причина Дъсти да започне да работи с мен. 

През 2005 година завърших Уинтропски Университет в Рок Хил, Южна Калифорния като мениджър. В 
събота имах церемония по връчване, а в понеделник – започнах работа в компания на пастрока си, която 
се занимаваше с покривни материали в Симсънвил. 

Това, че ще започна този бизнес, беше предопределено още когато бях на 15. 

Това беше прекрасна работа откъдето и да я погледнеш. Имах добри отношения с пастрока си и той ми 
даде работата. Не е имало никакви резюмета или интервюта. Нямах някакви определени задължения, 
освен да седя в офиса и да се правя, че съм зает, чакайки края на работния ден. 

Странно, но открих, че завиждам на приятелите си, които имаха по-лоша работа, защото те се сдобиха с 
нея самостоятелно. Знаех, че бях голям късметлия. Но също така знаех, че трябва да постигна нещо 
самостоятелно. 

Така започнах работа в сферата на продажбите във фирма Orkin Pets Control. Опитът за работата в 
търговска сфера и свободата бяха големите плюсове; но якия ми бос беше огромен минус. Отново 
разбрах, че искам нещо друго. 

Към този момент никога не бих си помислил, че мога, в края на краищата, да започна да играя покер 
професионално, въпреки увереността си, че съм способен да печеля в дългосрочен план. Бях 
консервативен във въпроси, свързани с парите, и просто усещах, че не мога да играя, за да се издържам. 

В онлайн покер ме доведе брат ми. Играех и започнах да се подобрявам, но се сблъсквах със сериозни 
проблеми, свързани с тилта и банкрол-мениджмънта. Абонирах се в Stoxpoker.com и имено там научих 
за легендата “Leatherass” – играч, който на даден момент почти беше достигнал статуса SuperNova Elite 
в PokerStars в рамките на осем месеца. Неговите резултати, които той показваше на протежение на доста 
внушителна дистанция, бяха безпрецедентни. Прегледах всичките му видео материали, четох неговия 
блог. Бях леко наивен и му пратих писмо, в което описах разочарованията си по отношение на моята 
игра. Попитах го, дали не би искал да ме тренира. 

На Дъсти му харесват сравнения с голфа, затова ще спомена едно. Това беше, сякаш той току що е 
спечелил главния турнир и се явявам аз – петнадесетгодишно хлапе и го моля да ми даде няколко урока. 

Споделих с него историята си и, струва ми се, той разбра, че аз съм този, който има жаждата да се учи и 
да положи максимум усилия – въпреки че на този момент не гледах на покера като на основна професия. 

Той беше много вежлив и ме накара да преосмисля ситуацията си. След това ми каза, че няма време да 
се занимава с мен, но един негов приятел Мат Еймън се съгласи да го замести. Срещнах Дъсти и Мат във 
Вегас през 2007 година и ние станахме добри приятели. 

Печелех от $500 до $1000 на месец, играейки само няколко вечери през седмицата. Независимо от това, 
Мат ме накара да напусна работата си и да се посветя на покера. „За какво ти е всеки ден да ходиш на 
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работа?“ – питаше той. „Това е толкова глупаво.“ Трябва да призная, че свободата, на която се 
наслаждаваха тези момчета, беше много примамлива. Те въплъщаваха мечтите си в реалност. Той ме 
убеди и аз напуснах работата в края на 2007 година и след това заработката ми от покера беше около 
$2-3К на месец на лимит 0.25/0.50NL, при което разходите ми бяха около $1.5К – така че парите ми 
стигаха. 

Но целта да постигна пълна удовлетвореност не беше достигната. Както и момчетата от филма Office 
Space, аз се стремях да не правя нищо от това, което не ми се прави. Затова играех видео игри, гледах 
телевизия и пътешествах. Аз бързо забравих, че покер е станал моята работа и се срамувах, че трябва да 
се занимавам с него по 30 – 40 часа на седмица. През януари на 2008 година ме удари ужасен даунсуинг. 
Аз нямах финансово „чорапче“ и не на шега се уплаших, че може да се наложи отново да започна работа, 
която ще ненавиждам заради необходимостта да ходя там всеки ден. 

През февруари се обадих на Дъсти и го убедих, че съм осъзнал грешката си. Той каза, че няма нищо 
против да ме спонсорира за един проект. Трябваше да се качвам по лимитите толкова агресивно, 
доколкото това е възможно, без да се тревожа за парите – всичко, което беше негово, беше и мое. До 
този момент в сметката ми никога не е имало повече от $10 000. 

Много внимателно обмислихме проекта си. Обръщайки се назад, може да се каже, че обстоятелният 
бизнес-подход, насочен към тежката работа, който ми предложи Дъсти, ми осигури отлична жизнена 
философия, която използвам и до ден днешен. Бях отговорен не само пред Дъсти; бях отговорен и пред 
себе си. Трябваше да изигравам по 16К ръце седмично. Можех и да не се старая толкова за една 
седмица, но ако това се повтореше – сделката приключваше. Ние заедно разглеждахме всичките ръце. 
Той ме учеше да разчитам ръцете, да анализирам и да обмислям всичките линии за игра. Също така, той 
ме помоли всяка седмица да му пращам по имейла по пет въпроса относно онези сфери от играта, в 
които изпитвах затруднения. Ние ги обсъждахме и обмисляхме отговорите. Това наистина беше 
вдъхновяващо. Сега покера беше в центъра на моя живот и нищо не можеше да ме спре. 

Предвид инвестициите, която бяха направени за мен, наистина исках да постигна добри резултати. 
Собствените пари се губят по-лесно от чуждите, особено, ако те принадлежат на човека, който толкова 
добре се отнесе към теб. Не исках просто да вкарвам обем без всякаква мисъл. Исках да направя пари 
за него. И именно оттук започнаха подобрения в моята игра. Именно този съвместен проект, както и 
високите му изисквания към мен, ме превърнаха в този, който съм аз сега. 

Без да съм загрижен за въпросите по отношение на банкрола, започнах веднага от 1/2NL. Аз се трудех 
усърдно и резултатите бяха налице. След последното постигане на $3000 за месец, през март за първи 
път изкарах $10 000. През април - $20 000, а през май - $30 000. През ноември заработката ми достигна 
$100 000 за месец. 

Имах един проблем – не успявах да не поглеждам резултатите в края на всяка сесия. Отрицателния 
резултат можеше да развали целият ми ден, и дори цялата седмица. 

Дъсти ми препоръча да се захвана с неговия треньор по психология Джаред Тендлър, чиито мисли 
относно психологията на покера също са представени в тази книга. Джаред ми помогна да 
рационализирам отношението си към вариацията и да преодолея проблеми, свързани с тилта. Сега мога 
да играя по-дълго и да мисля при това по-добре. 

Нещо, което е още по-важно, Дъсти ме научи да се отнасям към покера, като към бизнес. Моите мисли, 
когато, да речем, губех $5 000, бяха следни: „За какво бих могъл да похарча тези пари? Как успях да ги 
загубя?“ Но тези пари никога не са били мои. Трябваха ми пари, за да направя още повече пари. Аз не 
проигравах добър телевизор – тези пари никога не са били мои. Парите не бяха пари, това беше само 
инструмент. Моят банкрол се състоеше от бай-ини – не от коли. 
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Но главният урок от нашето сътрудничество с Дъсти аз извлякох не тогава, когато печелех, а тъкмо 
обратното. След като през май изкарах $30 000, следващите 100К ръце бяха на нула. Трябва ли да 
споменавам, че и Дъсти не беше във възторг? Играех на 20 маси на 2/4NL и 3/6NL и много се страхувах 
да мина на 5/10NL – самата мисъл за загуба на $1000 в една ръка ме ужасяваше. 

Дъсти ми се обади и аз очаквах, че той ще прекрати сделката ни. Но реакцията му ме шокира. Той каза, 
че не иска да прекратява сделката ни, и вместо това ми предложи да намаля броя на масите и да повиша 
лимитите. В продължение на 100К ръце не съм спечелил нито цент, но Дъсти, не развали нашата сделка. 
Вместо това, анализирахме ситуацията, както го правят бизнес-партньори, и намерихме по-добрия 
вариант. И, както вече споменах, бяхме възнаградени, когато изкарах $100000 през ноември. 

Пътищата ни в играта се разделиха. Аз съм повече склонен към рискове, така че играя на по-малко маси, 
но на по-високи лимити. И съм много по-добър в щурмуването на лимитите. А на Дъсти му трябва обем. 

Но аз продължавам да използвам онази бизнес-практика, на която ме научи Дъсти. Както и преди, давам 
всичко най-добро от себе си по масите. Както би казал Дъсти, безполезно е да влагаш часове, ако това 
време не е качествено. Сега аз правя всичко в максимизирането на очакванията ми от времето, което 
влагам. 

С книгата Третирайте покер-играта си като бизнес вие сте в добри ръце. С помощта на Дъсти и аз съм 
на линия, всеки път опитвайки се да достигна моята А-игра. 

Въведение 
Тази книга съдържа едни от най-важните принципи в покера, публикувани досега. 

Мнозина ще я ненавиждат. 

Ще я ненавиждат не заради онези 15-те глави, посветени на стратегии, които ще намерите във втората 
част на книгата, а заради 41 глави от първата част – онази, която е озаглавена „Отнасяйте се към покера 
като към бизнес“. Информацията, която се съдържа в тях, е съвсем непривлекателна. Там няма да 
намерите съвети за агресивна игра; там няма нито дума за това, как да накарате опонента да се тилтне 
или как да се научите да правите свръх грамотни колове в големи потове. Няма да срещнете и намек за 
празнословие и хвалби. 

Вместо това, тези глави са  обединени по между си с една главна тема: ние сме тук, за да печелим пари. 
Това е бизнес. Оставете егото си зад вратата. 

По-просто казано, тази книга разказва за това, как да играете най-добрия покер, и как да превърнете 
успехите си в пари. Някои се отнасят към бизнес-концепциите като към второстепенни, когато става 
дума за постигането на успеха в покера. Аз лично намирам използването им за необходимо. 

В света на покера има значителна информационна празнина, която се надявам да попълня с помощта 
на тази книга. За мен, отношението към покера като към бизнес и игра в успешен покер са неотделими 
понятия. Същевременно, мнозина са по-добри в играта, нежели във воденето на собствен бизнес. Те 
имат способности, но нямат ясна представа за реализацията им. 

Съвременен покер-играч прилича на професионален спортист от онези времена, когато всеки беше 
отговорен за себе си. Те се представяха на стадиони, препълнени докрай, печелейки при това по $10 000 
на година. Днес спортистите знаят, че са популярни. Много от бейзболистите печелят повече, отколкото 
техните мениджъри и треньори. И всичко е поради това, че те се научиха да извличат от способностите 
си най-голямата печалба. Благодарение на това, че онлайн покер все още се намира в началния стадий 
на развитието си, играч, който може да превърне таланта си в пари, водейки покер-бизнеса си разумно, 
напълно е способен да стане финансов магнат. Работата е там, че един от най-важните фактори, който 
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влияе върху крайната ви заработка, няма нищо общо със самата покер-игра, а е свързан с това, доколко 
добре управлявате бизнеса си. 

Вярвам в обучаващите покер-сайтове. В същност, работя за Stoxpoker.com от самото му основаване и се 
гордея с това, че съм треньор в този сайт и сега. Няма никакви съмнения в това, че Stoxpoker.com и 
другите подобни сайтове са направили революция в покера. 

Тази книга просто продължава онази тема, за която тези сайтове мълчат. Те подобряват играта на 
потребителите си, но доста рядко обясняват, как се правят пари. Повечето хора нямат никаква представа 
как могат да направят следващата крачка и да обърнат получените знания в пари. 

Някои от вас са запознати с основните факти от моята кариера. Получих прякора „пълен задръстеняк“ и 
имено така се появи моят ник “Leatherass” (кожен задник). Никът е заимстван от филма „…“, където има 
една фраза: „Мислиш ли, че това, с което той се занимава, е работа? Да играеш през цялото време, 
седейки на кожения си задник? Е, не, благодаря.“ 

През краткия период от петгодишната ми кариера изиграх онлайн около 7 милиона ръце за повече от 
10 000 часа. За това време спечелих като цяло повече от $3 000 000 и не съм имал нито един отрицателен 
месец. През 2007 година достигнах статуса SuperNova Elite за 8 месеца, играейки само кеш на високи 
лимити. Фактически, за четири месеца от ноември 2007 до февруари 2008 изкарах повече от $600 000, 
играейки кеш на високи лимити. 

Но това, което може би не знаете, е това, че преди пет години дори не съм знаел, как се играе покер. И 
не е преносен смисъл – в буквален. Изобщо не разбирах, как се играе (и досега нямам тесте карти в 
къщи). 

Но разбирах добре от бизнес. Някои предполагаха, че съм нещо като Рейнмен – до съвършенство владея 
математика или имам супер компютър, който пресмята алгоритми за секунди. Разбира се, всичко това 
не е истина; честно казано, смятам, че имам съвсем слаби способности в математиката в сравнение с 
другите про-играчи, а и съвременните технологии не са ми толкова близки. 

В началото, единствената способност, която имах като покер-играч, беше способността ми да водя 
бизнес. 

Бих могъл да прекарам целия си живот, занимавайки се със семеен бизнес, който по наследство 
получиха родителите ми. Нашата фирма се занимаваше с доставки на хранителни стоки в магазините в 
Южна Калифорния. Присъединих се към компанията ни скоро след завършване на училището и 
проработих там 4 години. През това време обемът на продажбите ни се увеличи четири пъти и по мое 
време компанията премина от обслужването на малките местни магазини към работата с големите 
супермаркети. Научих много за движението на парите, за контрола на печалбата, за грижите за 
инвентара и поддържането на тенденциите за растеж. 

Имаше само един проблем: ненавиждах всичко това. Наистина го ненавиждах. Отношенията ми със 
семейството не бяха от най-добрите, условията за работата бяха отвратителни, повечето от клиентите 
се намираха заплашително близо до мен, а работния ми ден често започваше в 4 сутринта и можеше да 
продължава до след полунощ. Но нещо, което беше още по-важно, бях се нацелил да участвам в PGA 
тур. 

Като малък бях един от най-добрите голфъри-юниори и бях бил два от рекордите на Тайгър Уудс. През 
1995 година станах пръв голфър-новак. В училището станах шампион на Южна Калифорния по голф, но 
не можах да получа стипендия за колеж, което доведе до участието ми в семейния бизнес. 

Обаче, през 2004 се върнах към професионална игра в голф. Пет пъти печелих мини-турнири и към месец 
май бях топ-играч в Golden State Tour. Мечтата ми да получа картата за участие в PGA тур беше близка 
до изпълнение. Но съдбата реши да ме бракува. 
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Работех с родителите на половин ден и обслужвах магазина, когато усетих непоносима болка в гърдите. 
Така се случи, че на 23-годишна възраст по необясними причини получих сърдечен пристъп. Всичко се 
случи неочаквано – попаднах в болница, а лекарите ми съобщиха, че рехабилитация ще ми отнеме като 
минимум година. На този момент не можех да направя дори една лицева опора. 

Родителите ми отказаха да ми плащат през периода на оздравяването ми. Някак си се опитах да се върна 
на работа, но спестяванията ми се топяха, а сметките за медицински разходи растяха. Скоро останах с 
последната хиляда долари. 

В навечерието на коледа бях съвсем сам в апартамента си на Нюпорт Бийч, когато приятелят ми Мат 
Еймън се появи на вратата ми, държейки скъпа риза за игра в голф. „Ще ти дам тази риза за $50“ – каза 
той. Аз знаех, че мога да я продам 2 пъти по-скъпо. Той взе кредитната ми карта, влезе в сайт за онлайн 
покер и депозира тези $50 в акаунта си. Така се запознах с онлайн покер. 

Това, което видях, буквално взриви мозъка ми. Там имаше десетки хиляди игри на различни лимити. 
Започнахме да наблюдаваме някаква игра на висок лимит и не можех да повярвам на очите си. Един от 
първите потове, който видях, достигна $2000, когато двамата играчи влязоха ол-ин. И ето аз, седейки в 
спалнята си, наблюдавах, как двама човека разиграват пот, който е два пъти по-голям от спестяванията 
ми. 

На единия от играчите му провървя и той хвана на ривъра картата за флъш, спечелвайки пота. След това, 
той писа в чата „Извинявай“, на което опонентът му отговори „Няма проблеми, приятел. Случва се“. 

Случва се? Две хиляди долара ми се сториха астрономическа сума пари. Също така забелязах, че покер-
сайтовете предлагат бонус от $500 за тези, които могат да изиграят определено количество ръце. Парите 
много ми трябваха. На следващият ден депозирах $100 в акаунта си и започнах да играя от домашния 
си компютър. Едновременно, на екрана на ноутбука бяха изобразени правилата на играта. Стараех се 
само да не губя пари и да избия бонуса. Скоро напуснах работата, депозирах $1000 и започнах да играя 
по 400 часа на месец, избивайки бонусите. 

Целта ми тогава беше да се задържа на повърхността и да печеля, колкото да имам за разходите. Имаше 
моменти, когато просто не ядох, защото всичките ми пари бяха в играта. Дори когато нещата вървяха 
добре, често пропусках обяда, защото трябваше да спестявам по $30 за седмица. Внасях ги в банката и 
се хранех, купувайки храната в Макдоналдс от „бюджетното“ меню. 

Първият преломен момент в живота ми настъпи когато разбрах, че съм на път да изкарам $40 000, което 
беше еквивалентно на заплатата ми в онези времена, когато работех в семейния бизнес. Постигнах 
финансова независимост, която олицетворяваше невъобразимата за мен свобода. 

Преместих се в Орегон, където Мат учеше в колежа. Живеех под наем при Кейси Мартин – известен 
голф-играч, който приключваше професионалната си кариера. Почти не излизах навън. След обяд Кейси 
се връщаше у дома и чуваше само клик-клик-клик, което означаваше, че грайндех на ниските лимити. 
Макар че понякога се разстройвах, но се подобрявах. Лека-по-лека започнах да осъзнавам 
предимството на консервативния подход в рамките на моя бизнес-план за постепенно нарастване. Имах 
значителен банкрол, играех малко (или почти никакви) турнири, добавях масите много внимателно и 
следих, дали играта ми се отклонява от зададения курс. 

Заслужаваше си. Сега взимам около $1 на ръка, играейки едновременно 12 – 20 ръце на два монитора. 
Играя приблизително 1200 ръце за час на високи лимити и повече от 7000 ръце на ден. Ако играя 200 
дни на годината, това прави 1,4 милиона ръце. Способността ми  да играя на това ниво не е само 
резултат от умението ми да играя покер, но и резултат от умението правилно и изгодно да управлявам 
бизнеса си. Тези неща са свързани. 
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Решението ми да вляза в света на покера не беше основано върху това, че чувствах, че имам някакви 
способности, а само върху това, че виждах в покера потенциал за успешен бизнес. Решението беше 
толкова спонтанно, каквото щеше да бъде, ако бях решил да кандидатствам за филхармония без зная 
нотите. Ако в крайна сметка стигаме до потове от $2000, както и ако можем да печелим бонуси от $500, 
значи сме в играта. Видът на дейността няма значение – важен е само бизнес-моделът. 

Не бива да се надценява свободата, която ми даде покера. Аз си установявам график, работя от дома и 
съм началник на самия себе си. Същите възможности имате и вие. Но, за да осъзнаете възможностите 
на покера в пълна степен, трябва да се научите да контролирате границите на възможностите си, 
резервите си и пътищата за разширяване. Взорът ви трябва да е устремен към получаването на печалба, 
а не към придобиването на онлайн слава. Вие по нищо не се отличавате от всеки един изпълнителен 
директор. 

Усещам, че тази книга разглежда покера така, както никоя друга. И аз съм абсолютно убеден, че моята 
стратегия ще ви помогне да подобрите вашата игра. Но най-голямата ми мечта е след няколко години 
да се сетите за тази книга и да кажете, че тя ви е дала възможност да подобрите живота си. 

Част 1: Отнасяйте се към покера като към бизнес 
Глава 1: Интелектуална игра, не е хазарт 
За човек, известен като професионален играч, едва ли имам нещо от „играча“. Преди около три години 
се случи така, че научих, че лидерът на един от футболните отбори, които съвсем скоро трябваше да 
играят, получи травма и няма да може да играе и за това почти никой не знаеше. По това време бях във 
Вегас и реших да направя своя пръв и последен залог за спортно събитие. Следващите три часа бяха най-
мъчителните часове в моя живот и изобщо не бях доволен, че заложих пари на събитие, изходът на 
което по никакъв начин не зависеше от мен. В края на краищата залог ми беше успешен, но заради това, 
че изобщо реших да заложа, аз имах чувството, че загубих. Това събитие също така нагледно ми показа 
разликата между покера и обикновената хазартна игра. Преди да се посветите на превръщането на 
покера в източник на основния ви доход, трябва да разберете, защо покерът преди всичко е професия. 
За да наречете покера професия, той трябва да отговаря на две важни условия: играта може да бъде 
бита, и основният фактор в нея трябва да е умение. 

В последно време този въпрос престана да бъде чисто теоретичен. Така например, през октомври на 
2006 година Конгресът забрани използването на кредитните карти за залаганията. Това не се отнасяше 
за залози на хиподрума и търговия с акции, но важеше за всички останали „игри, в които преобладаващ 
фактор е случаят“. Сред тези игри беше и покер. 

За мен доказателството, че покера е интелектуална игра, е съвсем просто. Вие просто трябва да 
забравите за печалбите в покера и да помислите за загубите. Възможно ли е преднамерено да загубите, 
когато играете покер? Да, разбира се. Обаче, възможно ли е специално да загубиш на рулетка или 
крепс? Не. В игрите на „случая“ участникът не може да влияе върху резултата. Дори и да се наканите да 
спечелите или да загубите, купувайки лотарийния билет, шансовете ви не се променят. Суеверните 
могат и да не се съгласят с мен, но няма никаква разлика, колко пъти дърпате ръчката на „едноръкия 
бандит“, с всяка нова, поставена в слота монета, шансовете ви остават същите. 

Но в покера вашите действия пряко влияят върху резултата от разиграването. Със сигурност ще загубите, 
ако фолдвате всяка ръка, независимо от това, какви карти държите. Ако колвате залозите с ръка, която 
не може да спечели пота, също постоянно ще губите. Именно тук е разликата между хазартна и 
интелектуална игра. 

На всеки покер-играч му е известно, че късметът има определена роля в изиграването на всяка ръка, но 
след изиграването на хиляди и хиляди ръце наличието на уменията ще постави всичко по местата и 



Третирайте покер играта си като бизнес 
 

9 
 

колкото е по-добър един играч, толкова повече той ще спечели. Сега аз играя на най-високите лимити и 
печеля приблизително в 55% от случаите. Ако играя едновременно на 20 маси, тогава приемам, че на 11 
от тях ще бъда на плюс, а на 9 от тях – на минус. Тази разлика е съвсем малка, но тя стабилно влияе върху 
дохода. Ако печелех в 80% от случаите, тогава, играейки на 20 маси, бих очаквал, че ще бъда на плюс на 
16 от тях. 

Има някои игри, в които също така са важни уменията, но те едва ли могат да се нарекат доходни. Да 
вземем за пример блек-джек: няма съмнения, това е интелектуална игра, тъй като вашата печалба пряко 
зависи от вашите действия. Вие можете да губите всяка ръка, ако всеки път просто ще взимате 
допълнителна карта докато не загубите. От друга страна, вие можете да играете в идеален от 
математическа гледна точка блекджек и ще постигнете по-голям успех; и все пак, шансовете от самото 
начало са против играча, който не брои карти, и в дългосрочен план вие ще губите. 

В покера ние играем срещу други играчи и това, според мен, е удачно съчетание между късмета и 
уменията. Покер-играчът често слага всичко на масата, когато все още не са сложени последните две 
карти (и може би дори повече, ако има договорка “run it twice”). Разбира се, има място и за изблик на 
адреналина, когато играчът влиза ол-ин, особено отчитайки, че именно късметът може да обърне 
нещата. Но, ако сте добър покер-играч, или поне сте по-добри от вашите опоненти, тогава 
математическото преимущество по-често ще е на ваша страна, защото вашата ръка или качественият ви 
блъф ще имат повече шансове да вземат пота. 

В покера, ако в продължение на някакво време вие взимате правилни решения и рискувате чиповете си 
с по-добрите ръце по-често отколкото с по-слабите ръце, тогава именно уменията ще бъдат решаващ 
фактор, определящ, дали печелите или не. За хазартните игри това не може да се каже. 

Глава 2: Защо направих всичко просто 
Отнасяйте се към покера като към бизнес не е особено голяма книга в сравнение с другите трудове с 
подобна тематика. Главите не са много големи; езикът е праволинеен. Имах причина да го направя така 
въпреки страха, че можете да помислите, че книгата е много лесна, защото не ми се е занимавало да я 
напълня с графики, таблици и изчисления и, че тук би трябвало да има още нещо. Мога да ви заявя, като 
един от най-доходоносните играчи в онлайн покера, че тази книга има за цел да отрази мисловния ми 
процес възможно най-точно. Изразих на хартия процеса за изграждане на доходоносен покер-бизнес 
толкова подробно, доколкото това е възможно. И ето как направих това. 

Разбира се, можех да съчиня един учебник с хиляда страници. Но, мислейки за това, реших да напиша 
много по-малка книга, защото в нея ще мога да отразя хода на мислите си много по-точно. Мисля, че 
изпълнявам ролята на сеятел. Моята цел е да ви насоча по правилния път, като ви обърна внимание 
върху първостепенните за вашата печалба неща. 

Нещо, което разбрах, общувайки с хилядите покер-играчи, е, че вие сте умни момчета. Вие имате право 
да интерпретирате и да използвате предоставената информация по начина, който смятате за правилен. 
Аз наистина вярвам в ползата на принципите, които ще опиша тук, и още повече вярвам в интуицията. 
Виртуозният покер-играч наистина има необясним усет към играта, а това няма да се случи, ако не ви 
дам достатъчно пространство за действия. 

Както обикновено, да вземем за пример голфа. Да ви дам учебник по покер от хиляда страници е почти 
същото, като да дам на един голф-играч инструкция с точно описание на хиляда еднакви удара. И 
колкото повече инструкции има, толкова по-бързо един спортист ще се превърне в робот. Какво хубаво 
има в това? Еднакви инструкции няма да са ефективни за всички и няма значение за какво говорим – за 
голфа, за покера или за бизнеса. Добър пример за тази философия в действие е Мат Болт. Той започна 
като мой ученик и в началото доста добре успяваше да копира стила на моята игра. Но с времето 
пътищата ни се разделиха. Аз играя повече ръце на час, докато той играе по-малко, но на по-високи 
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лимити. Имено така той се чувства уверен в своите действия. Имаме, обаче, и нещо общо и това е 
твърдата убеденост, че към покера трябва да се отнасяме като към бизнес. И двамата се стремим към 
получаването на печалба на дълга дистанция благодарение на такива качества, като предвидливост и 
стремеж към поставената цел. Това, че се ръководим от фундаменталните основи на бизнеса, ни помага 
да бъдем уверени в успеха на нашето дело. Както и да даваме воля на нашата интуиция. 

По-нататък ще прочетете за мислите ми относно съотношението между практиката и теория. Аз се клоня 
към практиката, защото смятам „печеленето“ за отделна способност, която може да се изгради само по 
време на игра. Би било лицемерно от моя страна да ви дам „библията на покера“ тъй като, честно 
казано, това не е книга, която бих чел самият аз. 

Съществува огромно разнообразие от книги за покер. Ако бях написал повече, по-скоро щях да ви 
навредя, отколкото да ви помогна. Искрено вярвам, че в тази книга има цялата информация, която ви е 
нужна, за да преуспеете. 

Глава 3: Съпоставими професии 
Играчите от „игра на живо“ са съвсем различни. Стиловете на играта им са много различни – някои 
играят много тайт, докато другите блъфират като полудели. Някой от тях може да бъде програмист, а 
друг – ще е художник. 

Онлайн протата са други. Играта на топ играчите вече не е игра, тя е система. Ние сме технически 
съвършени като голф-играчи, изпълняващи точни удари. Нашата цел е точност и максимална 
ефективност. Възможно, при нас няма да има такива резки изкачвания, както е при игра на живо, но ние 
контролираме топката по-добре и затова на нас едва ли ще ни е нужно да полагаме прекалено много 
усилия, за да се възстановим след не по-малко резки падения. 

Не казвам, че ние сме по-добри. Ние просто сме различни. Аз изигравам 1200 ръце на час, докато играч 
на живо ще изиграе само 25 или 30. И двата избора могат да донесат успех, ако имате необходимите 
умения. 

Повечето активни онлайн прота действат по една и съща схема: те имат треньор, посещават едни и същи 
обучаващи сайтове, четат едни и същи блогове и „висят“ в едни и същи форуми. Това изглежда така, 
сякаш някой е събрал заедно всичките най-добри млади баскетболисти и ги е пратил на един и същ 
летен тренировъчен лагер: още в първия ден би станало ясно, че играта им почти еднаква. Топ сто 
онлайн покер-прота, вероятно, ще играят 95% от ръцете по един и същ начин и само останалите 5% са 
онези едвам различими отклонения в играта, които ни правят уникални. 

Вярно е, че някои от най-добрите онлайн играчи са завършили Масачузетски Технически институт със 
специалност математика или са финансисти, които разбраха, как могат да печелят. Ник Грудзин, 
основателят на Stoxpoker.com, който е написал послеслова на тази книга, по-рано е работил на 
Уолстрийт. Но реалността е такава, че топ играчите в онлайн покера имат различни професии. 

Аз бях обещаващ играч от PGA-тур, който има семеен бизнес. Мат Болт е продавал пестициди. Никой от 
нас не се притесняваше от факта, че покерът стана за нас сериозна професия. В същност, фондовите 
брокери и борсовите агенти се занимават със същото, с което се занимавам и аз: въз основа на точната 
информация и малко интуиция аз разчитам възможните варианти за излизане на карти от тестето и 
залагам пари за потенциалните пот-шансове. Те правят съвсем същото, само че вместо тестето с карти 
те имат собствена система. Разликата е там, че в покера, без да разглеждаме малък процент онлайн-
лудомани, вие, като цяло, просто взимате пари от система, която има безкраен потенциал за 
възстановяване. Повечето хора, играещи онлайн покер, харчат за него пари, разглеждайки го като 
обикновено развлечение. Въпреки, че никога не съм бил брокер, аз мога да си представя, че през нощта 
ще спя по-спокойно, знаейки, че взех парите от нечий възстановим запас, а не от жизненоважни 
спестявания. В някои случаи компаниите съкращават служителите си, за да поддържат стойността на 
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акциите на приемливо ниво и за да запазят привлекателността им за хора, които са готови да вложат 
парите си. Не мисля, че тези професии можем да ги наречем неетични, но лично аз смятам, че доходът 
от покера е по-безобиден. 

Глава 4. И така, готови ли сте? 
Няколко мои приятели веднъж дойдоха при мен с молба да им помогна да превърнат играта си в един 
добър източник на доходи. Независимо то това, че им дадох същата система, за която пиша в тази книга, 
а и личните тренировки с мен, те губеха. В тези случаи еднозначно проблемът не беше в уменията им 
да играят покер, а по-скоро в неуменията им правилно да разпределят силите и времето си, когато те 
не играят покер. 

И така, ще ви задам въпрос: наистина ли сте решили да се посветите на това? Както се казваше в 
„Бандата на Оушън-2“: „В играта ли сте или сте извън играта?“ Покерът не е способ „как-да-забогатея-
бързо“. Това не е дърво с банкноти във вътрешността на вашия компютър. Но това е нещо, което може 
да ви освободи от оковите на живота от 9:00 до 18:00 дотогава, докато сте достатъчно дисциплинирани 
постоянно да усъвършенствате уменията си. 

Всичко, което е написано в тази книга, има голяма стойност, но от нея няма да има никаква полза, ако 
не сте предани на работата си. Можете да имате желание, страст и дори мечта. Може да ви се иска да 
играете на високи лимити, да си сложите гривна от Световните серии по покер. Но всеки ден ще ви 
връхлитат изкушения и ще ви се наложи да се борите с тях, или изобщо няма да работите върху играта 
си. Сърцето ви, разумът ви и целите ви трябва да бъдат в хармония. 

Запитайте се, готови ли сте: 

 Да имате разумни очаквания. Колко време, в същност, можете да отделите за покер? Някои 
хора надценяват този показател. Ще кажете: „Аз мога да играя по 6 часа на ден всяка вечер след 
работа, седем дни в седмицата. Така, че излизат 42 часа седмично“. Но вие не отчитате онези 
вечери, когато може да ви се наложи да останете след работа, обществената ви дейност или 
онези вечери, когато просто ще бъдете много уморени. Така, че времето, което можете да 
отделите за покера, ще е по-скоро 10-12 часа седмично, но не и 42 часа. Както и при всеки бизнес 
план, по-добре е да бъдете по-консервативни. 

 Да създадете подробен бизнес-план. Отделете за този момент достатъчно време. Ако се каните 
да отделяте по 6 часа на седмица за учене, тогава как ще разпределите това време? Може би 
така: 2 часа четене на литература, 2 часа видео и 2 часа форуми? Трябва да бъдете много точни, 
за да имате план, който можете да следвате. Ако си поставите много широки цели, тогава много 
лесно можете да се отклоните. 

 Да съобщите за това на близките си. Трябва да ви кажа, че тази тема ще бъде засягана в тази 
книга няколко пъти. Непрекъснато ще ви подсещам за важността на обсъждането на вашите 
цели с приятелите и семейството ви, за да бъдат условията и целите ви очертани колкото може 
по-рано. Следва да запазите диалога си за това, което се опитвате да постигнете, открит и честен, 
да обясните, защо това е добре за цялото ви семейство, както и това, че те са най-важни в живота 
ви. Направете обратното – играйте покер без надлежен диалог – и ще допуснете разрушителна 
грешка, която ще превърне напрегнатото ви занимание в изтезание. Но, ако говорите за това на 
глас, вашето предприятие ще има повече шансове на успех. Това ще ви помогне да бъдете 
отговорни. Освен това, ще имате подкрепа и стимул от приятелите и семейството си. 

 Да знаете, кое е по-добре. Децата ви имат право да искат да прекарват повече време с вас и 
това е прекрасно. Страхотно е, че приятелите ви искат да се видите през неделните вечери. 
Всичко това е много добре. Но тук трябва да поставите определени граници. Трябва да знаете, 
как да действате в ситуации, за които току що ви разказах. На тях ще им добре, ако преуспеете. 
Парите, увереността и опита, който получавате, ще са от полза за всички. Ако не можете ясно да 
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определите, какъв избор трябва да направите в една или друга ситуация, ще се разкъсвате и 
бизнеса ви с покера ще потъне. 

 Да се откажете от изкушения. Да създадеш покер-бизнес, когато имаш деца, не е лесна задача, 
но да го направиш без да ги имаш, може би, е още по-трудно. Изкушенията са много. Това са 
партита, вечеринките, харченето на привидно „лесни“ пари за неща, които не са ви нужни, - 
всичко това убива шансовете ви за успех. 

 Да се гордеете с това, с което се занимавате. Чувал съм това милион пъти: „Не мога да кажа на 
баща си, с какво изкарвам прехраната си, защото не искам да го разочаровам.“ Това е проблем, 
който вие си създавате сами. Всеки човек, който влага 40-50 часа седмично, за да изхранва себе 
си и семейството си, занимавайки се с абсолютно легално дело, не трябва нито за една секунда 
да се чувства виновен. Хората често не са много последователни в логическите си разсъждения. 
Когато играех голф в мини-турове, хората ми казваха: „Ти си нашия герой. Занимаваш се с нещо, 
което е различно от баналната работа от 9:00 до 18:00. Ти се бориш за мечтата си.“ Но когато 
започнах да се занимавам със същото, играейки покер, започнаха да ме критикуват, макар че 
механиката на двете занимания никак не се е променила. Аз се явявам, плащам вноската, играя 
играта, в която моите умения са на доста високо ниво, и получавам доход в зависимост от 
резултатите. Единствената мярка, по която трябва да се мерите, е вашата мярка. В тази книга ще 
повтарям често: човекът облагородява работата, а не работата – човека. 

 Да бъдете най-строгият бос. Вие трябва да изисквате от себе си толкова, колкото никой не може 
да изисква от вас. Помислете за любимия си спортист, който точно сега се намира в залата, за да 
стане малко по-силен, или за политик, който работи без прекъсване, за да реши някакъв 
проблем. Вие се опитвате да построите бъдещето си, кариерата си, новия си живот. Ако всичко 
мине съгласно замисленото, покера може да стане вашата работа-мечта. Хора, зад гърба на 
които стоят велики постижения, умеят изцяло да се посветят на определено дело. Съвършенство 
е изкуство само по себе си и, ако сте решили да тръгнете по този път, не трябва да се стремите 
към нещо по-малко. 

И така, готови ли сте? 

Глава 5: Първите мисли 
Сега, когато сте настроени изцяло да се посветите на това, което ще изведе покер-играта ви на ново 
ниво, ще поговорим за няколко фундаментални стратегии, които ще са в основата на вашия покер-
бизнес: 

 Посветете се на един вид игра. В противен случай ще се разкъсвате между лимитен, безлимитен 
холдем, омаха, турнири и т.н., и на всякъде ще показвате посредствени резултати. Със същия 
успех можете да се опитате да постигнете еднакви успехи в бейзбол, футбол и хокей. По-добре 
е да се специализирате в една област, особено, в началото. Именно така печелившите решения 
стигат до автоматизъм. 

 Отделете време за учене (и го ограничете). Нормалното съотношение между игра и обучение е 
80 към 20. На всеки 4 часа, които са за игра, трябва да отделяте 1 час за обучение (ще говоря за 
това по-подробно в съответната глава). Мнозина добросъвестни играчи ме питат: „Не трябва ли 
в началото да уча в 80% от времето и да играя в 20%?“ Макар че тези хора имат правилни 
намерения, мисля, че те грешат. Това е равносилно на следното: 80% от времето тренираш голф 
и само 20% от времето непосредствено играеш голф. В края на краищата целта в голфа е да 
уцелиш дупката с топката, а да се научиш на това – ти трябва практика. Времето, което 
прекарвате в играта, ви кара да се напрягате, нали това са вашите пари. Целта на покера да 
преодолеете съперниците си. Умението да побеждавате е способност, която можете да развиете 
само ако се състезавате с другите. 
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 Бъдете търпеливи и започнете да играете на „свои“ лимити. Помнете, тук не е Лас-Вегас. Ако 
бяхте имали възможността да играете покер там, щяхте да знаете, че $1/$2NL е най-евтината 
игра, която може да се намери там, и че повечето от масите на този лимит са пълни с хора, които 
не разбират, какво правят. Но, ако седнете на лимит $1/$2NL онлайн, ще разберете, че тези игри 
са точно толкова трудни, колкото и високите лимити – вероятно, те отговарят на $25/$50NL на 
живо. Лимитите във Вегас и онлайн са коренно различни. Можете да кажете: „Едва ли границата 
от $35 на ден на масите за $0.5/$0.10 ще удовлетвори моите очаквания!“ Обаче, това е нагласата 
на комарджия и не му е тук мястото. Вие се занимавате с това не за да се похвалите пред 
приятелите си. Вие сте тук за да имате стабилен доход за напред. Ние се опитваме да увеличим 
значението на майсторлъка в свят, който се управлява от случай, и, за да придобиете съответните 
навици ще ви е нужно повторение, което ще имате само тогава, когато се издигате от най-
долната точка. Това е като учене: първо в детската градина, началното училище, средното 
училище, в колежа, в университета, в аспирантурата. Запазете търпение и започнете от самото 
начало. 

 Когато превеждате парите към покер-акаунта си, вие инвестирате пари в малкия си бизнес. А 
когато извършвате първата си „продажба“, вие, също така, реинвестирате пари в компанията си. 
Не е необходимо веднага да тичате до магазина с промоции, за да си купите нещо след като за 
втори път сте спечелили огромен пот. Това е сериозен бизнес. Трябва да си го припомняте всеки 
15 минути: това е бизнес, това не е игра. 

Глава 6: Определете цената на вашето време 
Най-важният момент, който трябва да разберете по време на развитието на вашия покер-бизнес, се 
състои в следното: парите не са основната ви цел. Парите ще дойдат с времето, когато усъвършенствате 
уменията си в покера. Парите сами ще се погрижат за себе си. 

Времето е това, което е най-важно. Всеки път, когато сядате да играете покер, вие трябва да се стараете 
да направите вложените часове колкото може по-качествени. Когато се отклонявате от А-играта си, най-
добрата си игра, или пилеете времето си за неподходяща игра, или седите на недостатъчно доходоносна 
маса, вие просто си губите време. Ако сте добър играч и имате уинрейт 5бб/100 ръце, тогава всеки път, 
когато допускате грешка, която ви струва 5бб, вие изхвърляте от живота си онзи час от времето си, който 
вече никога няма да можете да възстановите. 

Имате две неща, които можете да разглеждате като ресурс за вашия бизнес: време и пари. Тази глава е 
посветена на правилното разпределяне на времето. Следващата глава, която се казва „Управление на 
вашия банкрол“ ще ви помогне да развиете правилното отношение към парите. Помислете за 
търговеца, който работи със 100% комисионна. Той се събужда рано сутринта и няма никакви гаранции. 
Той може да отиде и да приключи всичките си проекти, а може и да се разори. Няма никакви гаранции. 
Но той има определен талант, който го прави по-добър по сравнение с другите, и той проявява този 
талант всеки ден. Ако той прави достатъчно сделки, талантът му - „неговото преимущество“ спрямо 
другите, се използва достатъчен брой пъти, за да изиграе значителна роля в крайния резултат. Всичко 
това е игра на цифри. Вашият покер-бизнес не е по-различен. Конкретният ви доход в определен ден 
зависи от това, колко слаби играчи има по масите, добре ли се чувствате, качеството на взиманите от 
вас решения и така нататък. В същност, трябва да мислите за времето си, сякаш работите с почасова 
ставка. Разбира се, не е много яко да се мисли за покера по този начин, но, все пак, това е точно така. 
През някои дни мозъкът ви работи отлично и вие изкарвате, да речем, по $1000 за час при тези идеални 
обстоятелства. През другите дни можете да играете съвсем не е толкова добре и да губите по $500 за 
час. В крайна сметка, средно печелите $250 за час. По този начин, ако похарчите 30 минути за гледане 
на сериал тогава, когато трябва да играете, това гледане ще ви струва $125. Десетте минути, които 
отделяте за четене на някакъв безсмислен форум в интернет, ще ви струват $42. Аз разглеждам покер-
бизнеса си изключително по този начин. Ако се занимавам с още нещо покрай покера през работното 
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ми време, това ще ми струва определено количество пари. Смятам, че е добре да си направите нещо 
като график. Например: „Аз играя от 7 вечерта от сряда до петък и от 4 часа – през уикенда. За ученето 
отделям времето от 8 до 10 вечерта в понеделник и във вторник“. Благодарение на този подход сядам 
на масите именно тогава, когато това е най-изгодно – основно, когато типичните американски играчи се 
връщат от работа в къщи. 

Но трябва да сте гъвкави. Може би веднъж на пет или шест дни, когато проверявам пощата си или 
резултата от спортния мач, аз забелязвам, че има много изгодни игри. Искам да се възползвам от 
подобно преимущество, затова ще седна да играя и ще се старая през това време да направя всичко, 
което мога. Може би, ако нещата потръгнат, този ден ще се превърне в маратон, или аз просто ще играя, 
докато има много добри игри. Ако има изгодни игри, ще направя всичко, за да остана на масата. 

Вие трябва да сте готови към това, че добрите игри могат да се появят не тогава, когато сте планирали 
да играете. Не винаги ще имате това, което очаквате. Същевременно, ако успеете навреме да се 
намъкнете и да играете дори тогава, когато не сте се канили да го правите, ще бъдете щедро 
възнаградени. 

Често ме питат, има ли някакъв минимум от време, който трябва да бъде посветен на играта. Не давам 
някакви конкретни цифри, но казвам, че трябва да се играят значителен брой часове в седмицата, ако 
наистина искате да печелите пари и да подобрявате играта си. И отново, ако имате умение, което ви 
дава предимство на определено ниво, трябва да играете достатъчно много, за да направите това 
предимство явно. Например, да си представим хипотетична ситуация: вие печелите 55% от ръцете, 
губите, съответно, 45%. Тази разлика от 10% между победите и загубите ви е източникът на вашите 
доходи. Колко ще са тези 10%, ще зависи само от това, колко играете. Освен това, колкото повече 
играете, толкова повече намалявате влиянието на вариацията и тренирате майсторството си. 

Ние се нуждаем от повторения, седмица след седмица. Както и във всеки друг спорт, трябва да 
продължавате да се състезавате, за да станете по-добри. Това отново ни отвежда към въпроса за 
времето, което трябва да отделим за практика и за анализа на играта си. Обучението, без съмнение, е 
много перспективно и благодарно занимание и съм уверен, че вие трябва да отделяте времето за това. 
Но също така съм убеден, че не е нужно да се изхвърляте (аз отново ще говоря по въпроса за 
ефективността на практиката в следващата глава). В тази книга аз многократно разглеждам способността 
да побеждаваш като отделно умение. 

За да побеждавате, трябва да импровизирате, да правите мигновени пресмятания, правилно да се 
разпореждате с времето си и да управлявате емоциите си. Това умение може да бъде изработено само 
по време на игра. Аз винаги съм предпочитал да играя голф вместо просто да усъвършенствам удара и 
успехът, който съм постигнал, очевидно, потвърждава правилността на мнението ми. 

Аз разглеждам времето от гледната точка на стойността му в доларовия еквивалент; по този начин, ако 
не играя, а през това време уча, тогава сякаш плащам определена сума пари, за да получа някаква важна 
информация. Ето един пример: изкарвам средно $800 на час. Ако отделям 5 часа седмично за учене и 
не играя през това време, тогава това обучение ми струва $4000 седмично или $208 000 годишно. Това 
не е малка сума. Така че, ако съм решил да посветя тези 5 часа седмично за учене, тогава трябва да 
извлека от него значителна полза. Ако вие отделяте 100% от времето си за игра и не се занимавате с 
учене, всеки месец може би ще се подобрявате с 2%-3%. Но, ако щяхте да играете 80% от времето, а 20% 
- да отделяте за обучение, вие можете да се подобрявате с 5%-10% всеки месец – обаче, вие губите 
онези 20% от работното си време. Дали обучението ще успее да ви възстанови парите, които губите, 
когато не играете през тези 20% от времето? 

За някои отговорът е утвърдителен. Но е много важно да подхождате разумно към този въпрос. 
Направете няколко опита и намерете подходящо съотношение между играта и ученето. 
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За играчи, които все още не са определили уинрейта си, или тези, уинрейтът на които не е висок, аз 
еднозначно препоръчвам да разпределят времето си като да отделят 80% за игра и 20% - за учене. Това 
е вашият бизнес и ние се опитваме да го направим колкото може по-ефективен, и най-добрият начин 
да го постигнем поначало е ученето. На всеки 4 часа игра трябва да има 1 час учене. По този начин ще 
повишите общата ценност на вашия бизнес, ще положите основи за стабилен доход на 5, 10 или 20 
години напред. 

Времето, вложено в обучението с времето ще се откупи, а получените знания ще послужат като 
дълготраен фундамент за вашия бизнес. Когато вашият уинрейт се повиши, аз ви препоръчвам да 
отделяте повече внимание върху играта. Наблюдение на размера на вашия почасов доход ще ви 
помогне правилно да анализирате доходността на времето, което ще отделяте за игра и учене. 

Глава 7. Ефективно обучение 
Времето е вашият продукт, когато говорим за покер-бизнес. Вашата цел е да повишите стойността на 
вашето време. Макар и е трудно да не се сгреши, когато се опитвате да подобрите играта си, все пак 
някои възможности за подобряване са по-ефективни от другите. 

В други направления на бизнеса има симпозиуми, финансови публикации и семинари. Някои са по-
добри от други. Ако отидете в местна Търговска Палата на обяд с Уорън Бъфет, ще ви се наложи да 
плащате за тази възможност. Вероятно, при разговора ще чуете няколко важни мисли, така че това няма 
да е напразна загуба на време. Обаче, едва ли това е най-добрият начин за прекарване на времето. В 
предишната глава препоръчах на тези, чийто уинрейт не е висок, да се придържат към съотношението 
80/20 за игра и обучение. С нарастване на уинрейта ви, времето, което отделяте за учене, трябва да се 
намалява. Ето няколко начина за повишаване на ползата от времето, отделено за учене: 

 Редовно гледайте видео. Влезте в Stoxpoker или Cardrunners, които са най-уважавани учебни 
сайтове в мрежата (тук можете сами да помислите, които сайтове са ви подходящи). 
Гледайте видео материали на треньори, които се специализират в игрите, които играете вие. 
Правете акуратни записки по време на гледането. Забелязал съм, че мнозина се отнасят към 
преглеждането на видео като към безсмислено пилеене на времето. Те приличат на онези 
студенти, които рядко се вясват в университета и се задоволяват със слабичката тройка. 
Възможно по този начин ще успеете да вземете дипломата, но в покера – няма да стигнете 
далеч. Просто ще ви изядат. Вие трябва да запомните всяка дума, казана от треньора. 

 Опростявайте. И така, какво сега трябва да правите със записките си? Преди да започнете да 
играете, преглеждате ги и ги опростявайте. В същност, по време на играта вие можете да се 
фокусирате само върху една или две важни мисли. Когато тези важни моменти, споменати от 
треньора, се вкоренят в играта ви, минавате към следващите, но не и по-рано. Иначе, ще се 
получи така, сякаш един голф-играч е прочел статия и след това се е опитал да приложи 
едновременно осем различни техники за удар по топката. Е, да му пожелаем: Наслука! По-скоро, 
ударът му ще бъде жалка гледка. Веднъж един младеж ми написа: „Здрасти, Leatherass, каниш 
ли се да запишеш някое ново видео? Не си записвал видео от няколко седмици.“ Аз му 
отговорих: „След няколко седмици ще се появи новото ми видео, но засега можеш да прегледаш 
някое от 70-те други.“ Той ми отговори: „Вече прегледах всичките.“ „А от колко време си 
потребител на сайта?“ – попитах го аз. Отговорът беше: „Два месеца“. 
Не ме разбирайте грешно. Бях много поласкан, че той е гледал едно или няколко мои видеа 
всеки ден в течение на два месеца. Дори най-добрите ми приятели не искат да прекарват 
толкова време с мен. Но при такъв подход той не би могъл да усвои и 20% от това, което казвах, 
да не говорим за способността да приложи тези мисли на практика. Много е по-добре да се 
правят записки, които след това бавно да се прилагат на практика. 

 Използвайте форумите ефективно. Един от моите най-популярни съвети е да изучавате 
ситуации, в които се сблъсквате с най-големите трудности. Имено това е нещото, което се отдава 
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на Тайгър Уудс по-добре в сравнение с другите: да атакуваш собствените си слабости. Той е 
абсолютно честен със себе си по отношение на слабите си страни и се практикува дотогава, 
докато те не се превърнат в силните му страни. Това е общото, което имат всичките велики хора 
независимо от специализацията им: те неизменно са честни пред себе си и работят върху онези 
области, в които нещо не им достига. 
Ако обърнете внимание върху постове във форуми, то ще видите, че 90% от тях разправят за 
„кулъри“, например, за раздавания, където сетът на един играч се „среща“ с по-голям сет на 
опонента. Имам новина за вас: и аз бих загубил в такава ситуация. Фил Айви и Дойл Брансън 
също ще загубят в тази ситуация. А и вашият резултат, вероятно, ще бъде същият. 
Вместо това би трябвало да се съсредоточите върху ситуация, когато на флопа сте хванали втори 
чифт или дроу в 50% от случаите, някой залага и вие не сте знаели, какво да правите. И подобна 
грешка сте допускали постоянно. Повечето играчи правят около дузина малки грешки всеки час 
и това ги отдалечава от целта, които те биха могли да постигнат. 
След всяка сесия е необходимо да записвате тези малки ситуации, които ви вълнуват, а след това 
да ги постнете във форума. Изчакайте за отговор. Разбира се, ще се намерят двама-трима 
тролове, които ще се посмеят за ваша сметка, но кой го е грижа? Вие сте се захванали с бизнес, 
печелите пари. Ако ви трябваха приятели, щяхте да влезете в Match.com. Не е нужно да се 
притеснявате от някакви идиоти. 

 Създавайте групи. Заслужава си да съберете около себе си група хора, които се занимават със 
същото, с което и вие. Аз все още поддържам връзка с момчетата от първата ми група. Сега те са 
едни от най-добрите играчи и ние все още си пишем, задавайки въпроси за ръцете и разменяйки 
мненията си. Ние живеем в Южна Каролина, Ню-Йорк, Южна Калифорния и Орегон. Имено в 
това е цялата прелест на интернета. 
Ако наистина искате да се усъвършенствате, посетете форума на Stoxpoker или Cardrunners и 
напишете разкъсващо душата писмо, адресирайки го до цялата общност. Кажете, например: „Не 
съм много добър, но аз наистина давам всичко от себе си и искам да се уча и да стана по-добър. 
Иска ли някой да се присъедини към мен, за да си разменяме писма, да влезе в IM-група или да 
се присъединява към конферентни връзки един-два пъти седмично?“ Ще научите много повече, 
работейки в група. Единият от вас може да гледа моите видеа, другият – видеа на Джаред 
Тендлър, третият – на Ник Грундзин и така нататък. Изваждате от тези видеа няколко базови 
идеи и ги споделяте с другите. 
В края на краищата, това може да доведе до там, че вие ще се подобрите, но и ще имате отлични 
приятели – така се случи с мен. Общувайки по този начин, работата ви става по-увлекателна и 
вие не се чувствате отчуждени. Ще имате компания с приятели, където ще поддържате един 
друг и ще действате като отбор. Изобщо не е трудно да осъществите тази идея. Повярвайте ми, 
ако в тази работа вложите цялата си душа, тогава в замяна ще получите много повече от празни 
приказки. 

Глава 8. Управление на банката 
Вече говорихме, че времето е ресурсен продукт. Сега да разгледаме по същия начин и парите. 

Ако имахте бизнес, свързан с производство на някакви неща, тогава щяхте да бъдете заинтересовани в 
това, да имате достатъчно работни материали за изпълнение на голяма поръчка. Парите е материалът, 
който ви позволява да седнете на маса, пълна с риба, когато всичките шансове са на ваша страна. Без 
този материал всичко останало едва ли ще означава нещо. 

Средният бизнес на моето семейство е добър пример за неефективно управление на ресурси. Баща ми 
обикновено имаше налице 400 единици готова стока, защото по някакви неизвестни причини той не 
искаше да прави големи запаси. Но веднъж месечно получавахме поръчка за 1000 единици и ние или 
бяхме принудени да отказваме поръчката, или по някакви начини трябваше да се разтичаме, за да я 
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изпълним. Но по-често сме пропускали сделката. По подобен начин, ако вие всеки път правите кеш-аути 
от банката си, в един момент можете да нямате достатъчно средства, за да играете със слаб играч, 
особено, ако рибата реши да играе на по-висок лимит. Това е огромна разпродажба, която вие ще 
бъдете принудени да пропуснете. Това са лесни пари в прекия смисъл и не е във ваш интерес да 
пропускате възможността да ги приберете. 

Представете си, че сте регулар на игри с бай-ин от $100 и виждате в лобито, че една мега-риба е седнала 
на масата на с бай-ин $200. Той тъкмо си допълни стака и мястото вляво от него е свободно. Бихте могли 
да имате позиция спрямо него. Но без материал – парите, ще ви се наложи да пропуснете толкова 
чудесна разпродажба. 

Ако държите постоянен, но не и достатъчен банкрол, вие ще се разорите – в това съм уверен на 100%. 
Харченето на частта от вашия, натрупан с много труд банкрол поради това, че не мислите, че можете да 
попаднете в сериозен даунсуинг – това е верен път към банкрут. 

Познавам много играчи, които са банкрутирали. Те можеха да започнат с $5000, да спечелят $100000 за 
три месеца, да похарчат $80 000 и да загубят останалите $25 000. И ето – те са банкрутирали, независимо 
от това, че са спечелили $100 000. 

Имам един добър приятел, който имаше именно такъв навик. В продължение на пет години той се 
опитваше да стане професионалист. Но той има две деца и всеки път, когато печелеше $1000, той си 
казваше: „Еха, с тези пари мога да платя часовете по музика на дъщеря си или летния лагер на сина си“. 
Той натискаше бутона за кеш-аут и – „воала!“ – той отново е в началото. 

Разбира се, той можеше да си представи, че този ден сякаш не е съществувал, и на следващия – да 
започне всичко наново, и теоретически тази схема работи в онези дни, когато той печели. Но, ако го 
правите всеки път, когато печелите, и нищо не правите с лийковете в играта си, в крайна сметка ще 
банкрутирате. 

Необходимо е да се запитате: „Каква е основната ми цел?“ Вашата цел е да спечелите чрез покер 
максимално възможно количество пари. Нужен ви е банкрол за игра на онези лимити, към които се 
стремите. За игра на високи лимити ви е нужен шестцифрен банкрол, така че, ако в сметката ви са само 
$1000, тогава ще ви се наложи да свършите много работа, стъпка по стъпка приближавайки се към целта 
ви. 

Очевидно, не е нужно да се изхвърляте. На никого не му се иска да има банка от $50 000, а пък в джоба 
си да разполага с $50 за разходи. Но, имайки достатъчен ресурс в акаунта си, вие повишавате шансовете 
си за сключване на изгодна сделка, когато тази възможност се появи. Необходимо е да се намери 
баланс, подходящ за ситуация, в която се намирате. 

Нужен ви е достатъчен банкрол, за да се движите нагоре по лимитите. Когато се придържате до 
правилния баланс по отношение на парите във вашия акаунт, вие с лекота можете да предприемате 
леки скокове към по-горен лимит. Но, ако постоянно кеш-аутвате и винаги играете с агресивен банкрол, 
лесно може да се случи така, че ще си кажете: „О, има отлична възможност да посетя следващия 
лимит…“ и с тези думи превеждате към акаунта си парите от личните ви спестявания. Сега в акаунта си 
имате пари, които преди една минута бяха за вас съвсем реални и вашите загуби ви се струват сякаш са 
нещо много повече от простото влияние на вариация, което на вас като на професионален играч ви се 
налага да претърпите. 

Кога съвсем спокойно може да се направи кеш-аут? Идеалният отговор на този въпрос не съществува. 
Могат да възникнат такива обстоятелства, когато вие остро се нуждаете от пари, и, разбира се, кеш-аутът 
ще бъде напълно оправдан. И отново, ние гледаме на всичко това като на бизнес. Според статистиката, 
обикновено, бизнесът не донася доходи през първите пет години. Разбира се, това едва ли ни подхожда, 
така че, хайде да съкратим това число до една година. В продължение на една година ние няма да 
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очакваме, че покер-бизнесът ще ни дава доход, така че в течение на този период ще бъде разумно да 
не взимаме пари от акаунта си. Това ще ви позволи спокойно да прогресирате и да се качвате по 
лимитите, доколкото ви позволяват вашите способности. 

От консервативна гледна точка, вие винаги трябва да имате 100 бай-ина за вашия лимит. Ако играете 
със стакове от $100, в акаунта си трябва да имате $10 000. Това е минимум. Треньори, които са 
привърженици на по-агресивен подход, могат да ви кажат, че 20 бай-ина са напълно достатъчни. Но аз 
съм консервативен, защото ми харесва да имам купища пари в акаунта си, които могат да ми потрябват, 
ако видя хубава игра на по-висок лимит. Освен това, този факт ми дава душевно спокойствие, сякаш току 
що съм приключил с изплащането на собствената къща. Дали това е най-добрият начин за инвестиране 
на собствените пари? Вероятно, не е, но душевното спокойствие трябва да бъде за вас най-важният 
фактор при вземане на решения, защото вие можете да играете най-добрата си игра само тогава, когато 
се чувствате комфортно. 

Подозирам, че мнозина покер-играчи няма да се съгласят с моят консервативен подход към воденето 
на бакрола. Това наистина е един от най-консервативните съвети, които някога сте чували. Но ще ви 
кажа като човек, който не е имал нито един месец на минус, който никога не е банкрутирал, и който е 
обладател на една от най-големите „заплати“ в света на онлайн покера: никога не съм играл на лимит, 
за който нямах поне 100 бай-ина. 

Глава 9. Търсете преимущества 
Проследете мислите ми в тази глава. Обещавам, че ще започна да говоря по темата, но преди това ще 
ви обрисувам ситуацията. 

Започвайки от нашия семеен бизнес, аз разбрах, че намирането дори на малки възможности за 
разширяване на границите на доходите ни, в крайна сметка, играе огромна роля. Да речем, че съм 
увеличил сумата на доходите от единица стока, с цена от $4.99 от 10% до 11%, намалявайки при това 
стойността на доставката. Един процент, който е приблизително 5 цента, едва ли изглежда като нещо 
съществено докато не кажа, че годишно продаваме около 100 000 броя от тази стока. И внезапно този 
1% се превръща в допълнителни $4990 годишно. Не е толкова зле. Ако бихме могли да направим 
достатъчно много такива малки подобрения, разширяващи границите на нашия доход, вероятно, бихме 
могли да наемем още един работник, което би ни помогнало да се съсредоточим върху дългосрочния 
ръст на нашето предприятие. Ако сте съсредоточени върху търсенето на незначителните преимущества 
тук и там, много скоро ще видите, колко стремително расте вашата печалба. 

Мнозина ме критикуваха, че съм склонен да обръщам внимание върху неща, които се смятат за 
второстепенни. Разширяването на границите на вашия доход с 1% на едно място и с 2% - на друго – това 
едва ли е нещо, което мнозина очакват от покера на Дивия Запад. Но тези натрупващи се подобрения, 
към които се стремя и до днес, е нещо, което направи покер-бизнеса ми наистина успешен. Покер е 
игра, в която трябва да се залага много, за да се спечели малко. Но помислете за следното: 

В определен ден аз играя едновременно на 20 маси и, като средно, на всяка маса изигравам около 20% 
от ръцете, т.е. може да се предположи, че играя по 4 ръце на минута. Средният размер на пота във всяко 
раздаване е около $300, което означава, че всяка минута аз разигравам пот, със стойност от $1200. Това 
е $70 000 на час. Ако аз играя 10 часа, тогава това означава, че за един ден съм разиграл приблизително 
$700 000. Можех да загубя или да спечеля около $10 000, независимо от това, че теоретически съм 
рискувал сумата от $700 000. 

Според мен, покера сега прилича на голф, какъвто той беше преди сто години. По онова време никой 
не е мислел за това, снаряжението да ви е по мярка, топката да съответства на стила на вашия удар, 
никой не е обръщал внимание върху рутината, подготовката към удара и така нататък. Тогава просто са 
казвали: „Ето ти топката. Ето ти стик. Удряй.“ По наше време е важен всеки аспект от играта: 
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разстоянието до целта, точността на прицела, построяването на хитра стратегия, количеството удари за 
рунд – и, за да бъдете успешни, вие трябва да преуспявате във всеки този аспект от играта. Преди 
стотина години беше необходимо да имате само някакви способности. 

В покера също усещам, как намирам нюанси, които, ако и вие ги усещате, малко по-малко разширяват 
границите за вашата печалба, което в един момент ще стане норма. Има много младежи, които са по-
талантливи от мен, но аз полагам всички усилия, за да стана „покер-играч на бъдещето“, който се 
фокусира и оценява себе си от гледната точка на успеха в тези „второстепенни“ сфери. Някой може да 
открадне пота от мен и след това да заяви: „Надиграх Leatherass. Как става така, той печели $1 000 000 
годишно, а аз – само $40 000?“ Отговорът ми е: търсете преимущества. Това трябва да стане вашият 
начин на мислене. Всичко, което вече сте прочели и ще прочетете в тази книга, няма да направи 
колосални промени във вашата игра. То само ще разшири границите на вашите доходи с Х%. 

Моят съвет може да ви донесе 1% тук, 2% - там. Но, когато съедините всичко това заедно, вашият покер 
ще ви носи доста добър доход. Съветът ми не е много привлекателен – аз не обещавам да ви разкажа 
пет начина как да откраднете пота от Фил Айви. Но, възможно, вие ще научите нов прийом, който не сте 
имали в арсенала си преди, и, вероятно, ще го използвате само веднъж на час. Но, ако той ще ви позволи 
да печелите с една ръка повече на час, тогава вие ще получите още един източник на доход, който ще 
увеличи крайната ви печалба. Също така, факторът, че имате нова методика за отиграване на една ръка, 
ще окаже влияние върху способността на другите играчи да играят срещу вас. А това е още един 
източник на доход. Добавете още една маса и използвайте съвета ми и вижте, какво се случва. Вие ще 
получите предимства там, където досега не сте ги имали. Ако няма да се предавате и винаги ще се 
стараете да търсите сфери, в които можете да получите допълнително предимство, тогава, в крайна 
сметка, всичко това ще се превърне в добро допълнение към вашия общ доход.  

Глава 10. Важни показатели 
Всяка компания трябва да си избере определени показатели, по които може да определя прогреса, 
който тя постига месец след месец, година след година и така нататък. 

С вашия покер-бизнес нещата са абсолютно същите. 

Първият най-важен показател е времето, отделено за играта, вторият – спечелените пари. Лично аз съм 
човек, който е ориентиран изключително на процес. Целта на нашия бизнес е печеленето на пари, но 
ние не винаги можем да контролираме този показател, тъй като в процеса присъства и факторът на 
късмета. Обаче, ние можем да контролираме часовете, които отделяме за игра. Ако внимателно ще 
следите процеса за изразходването на времето, парите ще си дойдат. 

Това е собственият ви бизнес и щом е така, вие нямате шеф, който ще ви казва, кога трябва да идвате на 
работа, и кога можете да си тръгнете. Повечето хора са привърженици на следната гледна точка – ако 
вие играете 40 часа на седмица, вие сте акула на покерната индустрия. 

Често чувам, че покера е прекалено изтощителен, за да се играе толкова много. Можем да се съгласим 
с това, защото, ако става дума за напрежение, има малко неща, с които можем да сравним това, което 
изпитва един покер-играч. Вие постоянно трябва да взимате важни решения и всичко това се случва 
едновременно на няколко маси. 

Но независимо от това, нещата не са чак толкова страшни. Постепенно вдигайте летвата все по-нагоре 
и по-нагоре и скоро ще свикнете с дългите игрови сесии. Игра на покер от 9 сутринта до полунощ не е 
най-сложната работа.  

Задайте времеви рамки и водете записки, за да се убедите, че ги следвате. В тази книга ще ви повтарям 
отново и отново: съотношението между играта и ученето трябва да е 80/20. Времето, което отделяте за 
учене, трябва да се намалява с нарастването на вашия профит; същевременно, ако играта ви изживява 
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направо ужасни времена, тогава разпределението на времето може да бъде и 50/50. Но вие трябва да 
сте отговорни за изпълнението на установената норма часове. Това време трябва да бъде максимално 
качествено. Ако сте в състояние максимално ефективно да отигравате осем ръце едновременно, тогава 
вие трябва да го правите постоянно. Изявления от рода „нещо не ми се получава да стоя съсредоточен. 
Ще поиграя само на две или три маси“ са неприемливи. Ще търпите ли служител, който ще ви каже: 
„Нещо не се чувствам добре днес, ще сключа само две сделки, а с другите шест няма да се занимавам“? 
Ако сте в състояние да играете осем ръце едновременно, обаче ги намалявате до четири, ще ви трябва 
четири пъти повече време, за да компенсирате разликата. 

Животът ви не трябва да се върти около парите. Много добре го разбирам. Но щом четете тази книга, 
вие сте заинтересовани в извличането на максималната изгода от отделеното време и затова трябва да 
се стремите да давате всичко от себе си. 

Освен отделеното време и количеството спечелени пари, най-добрият показател е $/час, защото той 
отчита повече неща, отколкото $/ръка. Бих могъл да постигна огромна стойност на $/ръка, ако играех 
само с риба, или ако бих играл само една или две ръце едновременно. Показателят $/час по-добре 
отразява онова, към което се стремя. Когато ми се отдава да играя на все повече и повече маси, 
показателят ми $/час расте. Но, ако в процеса на добавянето на масите качеството на играта ми се 
влошава, отново съм осведомен за това.  

Някои показатели, напротив, могат да бъдат вредни. Всякакви показатели, които ви карат да обръщате 
внимание на краткосрочните резултати, могат изцяло да ви провалят. Това е равносилно на ситуация, в 
която една компания постоянно се опира върху текущата й оценка на пазара и изобщо не се замисля за 
перспективите на собствения растеж. 

Представете си, че имате акции на Apple и в един момент цената на акциите им пада. Вие четете статия, 
в която се изказват съмнения за напредъка на компанията, и на следващия ден продавате своята част. 
Множество хора се разпореждат със своите инвестиции именно по този начин. Но вие трябва да 
съпоставяте конкретните показатели с надеждна информация за фактическото състояние на 
компанията. Някои хора сравняват своите резултати с резултатите на професионалисти. Това е често 
срещана грешка. Можете да прочетете, че средностатистически играч изиграва 23% ръце, докато вие 
играете само 15%. Вие си казвате: „Би трябвало да играя повече ръце. Играя прекалено тайт“. Вие 
започвате да играете по-агресивно и скоро разбирате, че често се оказвате в ситуации, в които не знаете, 
какво да правите. Затова, нека играта ви се развива и се подобрява последователно. 

Малко по-малко разширявайки кръгозора си, ние с лекота ще разберем, кои показатели са вредни за 
нас. Покер-играчите, обикновено, са рефлексивни, едномерни и обикновени. Вие играете на маса с 
група хора, които са вложили собствените си пари. Тук няма дружелюбна атмосфера – това е война. Те 
са готови да ви унищожат. Повечето от нас се присъединяват към тази гледна точка. Това е човешка 
натура, особено, ако нещата не вървят така, както е замислено. Хващайте се за оръжие и отбелязвайте 
онези показатели, които имат значение за вас. Всичко останало са дреболии. Показателите са вашият 
компас. Те ви позволяват да определите, дали се приближавате или се отдалечавате от вашите цели. Не 
е лоша идея да прекарвате 15 – 20 минути преди или след сесия, анализирайки, какво е направено 
правилно или неправилно в предишната сесия. Правете същото в края на всяка седмица, оценявайки 
предишната седмица, изхождайки от най-важните показатели. 

Глава 11. Имаме работа с вариация 
От всичките статии, които се отнасят за мен, любимата ми статия е от Джон Герити в Sports Illustrated, 
публикувана през февруари на 2009 година, защото в нея беше написано следното: 

„Шмид постигна математическа безпристрастност, съсредоточена уравновесеност, която му 
помага да управлява десетки хиляди долара в постоянно променящото се цифрово поле. „Аз 
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мога да изиграя стотина хиляди ръце без да спечеля и цент, но не съм имал нито един губещ 
месец“ – каза той.“ 

Уравновесеността, за която спомена Гарет, беше онзи Граал, към който се стремях през първите години 
от моята кариера. Ще прочетете за причините, предизвикали психологическите промени в мен, в 
съответните глави, но сега ще е достатъчно да спомена, че тилтът играеше голяма роля в живота ми. 
Изпадах в тилт от чувството за липса на късмет след бед-бийт, докато в действителност този бед-бийт 
съвсем нормално се вписваше в понятието за вариация и беше нормално и дори логично явление, 
присъщо за покера. За да сте в равновесие с игра, наречена „покер“, вие трябва да свикнете с 
вариацията.  

В същност, вариация е отклонение от норма, независимо от това, дали то е добре или зле. В бейзбола 
един играч в продължение на 3 години може да има резултат 0.300 и тогава ще е разумно да се 
предположи, че следващата година показателите му ще са на същото ниво, при това, отчитайки, че тази 
стойност е сбор от няколко други показатели. Ако батърът обикновено отбива две топки от девет и на 
десетата отбива успоредно на земята и топката се хваща от втория бейсман, то това е отрицателно 
отклонение. Ако той приема 3 топки от девет, а десетата отбива така, че тя пада между тримата филдъри, 
то това е положително отклонение. 

Да речем, че в дългосрочен план от милион ръце сте печелили по 20% на ръка. Ако изключим някои 
значителни промени в играта ви или в полето на играчите, тогава е логично да очакваме, че през 
следващия милион ръце вие ще печелите точно толкова. 

Логично е, че ако играете по 3000 ръце дневно и средно печелите по 20 цента на ръка, тогава всеки ден 
вие трябва да изкарвате по $600. Ако сте успели да изкарате $1200, тогава това е положително 
отклонение. Ако сте играли без печалба, на нула, или сте загубили $600, тогава това е отрицателно 
отклонение. 

Неизвестно защо ние, представители на покер-общността, сме свикнали да се отнасяме към вариацията 
като към нещо, което води до отрицателни резултати. Но в действителност, вариацията може да бъде 
както положителна, така и отрицателна. На всеки 10 ръце, в които участвате, 2 могат да завършат с 
положителен резултат, 2 – с отрицателен, а резултатите от останалите ще зависят от нивото на вашите 
умения. Реакцията ви на онези две отрицателни отигравания ще окаже значително влияние върху вашия 
успех. 

Когато търпим неуспех, инстинктът ни подбужда веднага да направим заключение, че нещо не е наред: 
„Аз губя в продължение на три дни подред. Това е моята вина. Край, не съм толкова добър.“ Няма по-
голяма лъжа от тази. Великите покер-играчи могат да изиграват сто или повече хиляди ръце, без да 
спечелят и цент. 

Колкото по-малко опит имате, толкова е по-сложно се преживява вариацията заради малък обем 
изиграни от вас ръце. Има много момчета, които са напуснали работата си след няколко удачни месеца 
игра, за да открият влиянието на положителната вариация върху себе си. По подобен начин мнозина 
така и не можаха да изградят покер-кариерата си поради това, че от самото начало са попаднали в 
ужасяващ даунсуинг. 

Ако се обърна назад, ще ви кажа, че на мен много ми провървя в началото на кариерата ми, защото 
моите резултати веднага започнаха да се качват. От това да остана на улицата ме деляха само $1000 и 
аз ги вкарах в акаунта си с мисълта: „Смятам, че сега ще се разбере, дали съм добър или не“. Ако нещата 
не бяха потръгнали, само Бог знае, къде щях да бъда сега. На мен ми провървя, защото не страдах от 
липса на късмет и това е съвсем вярно. Също така ми провървя и в това, че съм играел не толкова 
безразсъдно, че да надскачам себе си. Сумирайки всичко казано, направих добър старт и това е всичко, 
което може да се желае при подобни обстоятелства. 
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Как можете да определите, на каква вариация сте подложени – положителна или отрицателна? Това не 
може да се установи точно. Но има някои инструменти, които можете да използвате. В програмата 
Holdem Manager има параметър, който се казва “$ (EV adjusted)”. Той наистина определя вашето екуити 
като процентен еквивалент всеки път, когато влизате ол-ин, и го сравнява с резултата, който се е получил 
в действителност. 

Ето как се изчислява “$ (EV adjusted)”: 

Да си представим, че аз влизам ол-ин преди флопа с АА, а опонентът ми държи ТТ. Шансовете 
ми да спечеля пот с размер $400 са 80.5% 

80.5%*$400 = $322. 

По този начин, средно, всеки път, когато аз влизам ол-ин преди флопа с АА срещу ТТ при размер 
на пота от $400, би трябвало да печеля $322. 

* Ако печеля аз, взимам целия пот от $400 и по този начин печеля със $78 повече отколкото ми 
се полага – в този случай може да се каже, че ми е провървяло – нали съм спечелил със $78 
повече, отколкото би трябвало да спечеля в този случай. В самото начало на кариерата ми аз 
винаги обръщах внимание върху случаи, когато не ми е вървяло, само защото не съм забелязвал 
случаите, в които имах късмет. 

* Ако аз губя, взимам $0 и по този начин печеля с $322 по-малко, отколкото би трябвало – и в 
този случай може да се каже, че не ми е провървяло. Макар че, вероятно, аз няма да се чувствам 
като пълен карък, ако помня, че ми се е полагало да спечеля $322, а не $400. Приличам на 
шофьор, който на 65 години за първи път в живота попада в дребна катастрофа и се чувства като 
пълен неудачник. А в действителност, му е провървяло, защото по статистика той би трябвало 
да попадне в тази катастрофа много отдавна. Той шофира безаварийно 50 години и този дребен 
инцидент, в който няма пострадали, му се струва най-ужасната авария, в която е попадал.  

„$ (EV adjusted)” ви показва, какво би трябвало да се случи. Обикновено този показател се 
намира вдясно от спечелените пари в сесия. 

Този показател не е идеален и той не е единствен фактор, който определя, дали ви е провървяло, или 
всичко се е случило така, както би трябвало да бъде. Но няма съмнения – това е много полезен 
инструмент, за да можете да определите, дали показвате добри резултати или това не е така. 

Освен това, съм голям привърженик на работата с личен треньор, който печели или е печелил в игра, 
която е ваш специалитет. Работата с треньор е именно онова, което е необходимо, когато нещата при 
вас не вървят (или, напротив, всичко върви чудесно), за да получите професионална оценка на реалната 
си игра: дали наистина играете добре и просто не ви върви, или е обратното. По край това ще научите 
някои полезни неща, които ще ви помогнат да подобрите играта си и ще увеличат общия доход от вашия 
покер-бизнес. Освен това, треньорът ще ви даде отлична оценка на вашата игра като цяло. Потърсете 
добри треньори, напишете им и те ще ви съобщят за заплащането им, което обикновено варира в 
рамките на $50 - $750 за час. 

Глава 12. Не гледайте текущия си баланс 
Имам един добър приятел, който дълго време работеше като мениджър по продажби в рекламния 
бизнес. Веднъж той ми каза, че най-добрите му търговски агенти имат една характерна черта – те никога 
не поглеждат цифрите за дохода преди края на месеца. По този начин, те полагат еднакви усилия 
независимо от това, дали нещата вървят добре или зле, и неочакваните обрати няма да им тежат. 

Аз не работя в сферата на търговия, но в това има нещо, което използвам в моя покер-бизнес. Аз съм 
един от малкото покер-играчи, които познавам, който не гледа към цифрите на текущия баланс преди 
края на месеца. Просто не виждам причината да го правя. Ако нещата вървят добре, има вероятност, че 
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ще започна да вардя спечелените пари, както един футболен отбор, който печели, може да мине в глуха 
защита вместо да продължи да играе онази игра, благодарение на която печели. 

Без да обръщам внимание на баланса си, аз оставам съсредоточен върху мисловния процес и върху 
това, което се стремя да постигна. А резултатите, както е известно, могат да попречат на мисловния 
процес. Например, онези, при които нещата не вървят добре, могат да се качат на горния лимит в 
надеждата да избият загубите. Нещо, което е още по-лошо, отрицателната тенденция може да ги 
подтикне да продължават да играят, независимо от лимита. Ако губите, това може да е само липса на 
късмет, но може и да е лоша игра. Няма съмнения в това, че шансовете да играете по-зле от обичайното 
са по-големи именно тогава, когато губите. По ирония, именно в тези случаи хората играят повече. 
Именно заради това, че губят, те играят повече, когато играта им нищо не струва. 

И обратно, у вас може да възникне подтик да приключите сесия, докато печелите, сякаш си казвате: 
„Току що спечелих $10 000 през първите 20 минути. Може би е време да ида да поиграя голф?“ Но това 
е тъкмо онзи случай, когато вие трябва да продължите да играете. Имено по този начин ще имате дни, 
в които ще правите по $20 000 - $30 000. Вие продължавате да играете. 

Това е доста странно – когато няма добра игра и мислите ни са разбъркани, ние сме мотивирани да 
играем. Но когато игрите са доста добри и ние взимаме перфектни решения, склонни сме да спрем. При 
повечето от нас най-дългите сесии са изигравани при отвратителни обстоятелства. Веднъж чух, как едно 
момче каза: „Знаеш ли, защо никога не губя на покер? Аз играя до момента, в който вече не губя.“ 
Помислете за това, аз чувам подобни изказвания постоянно. 

Всички сме чували за момчета, които са играли по 30 часа подред до „пълна загуба на пулса“. Това 
изобщо не е нужно – бихте могли да почнете да печелите в следващата си сесия, ако бяхте си дали малка 
почивка. 

Имал съм случаи, когато започвах месеца на -$30 000. Но аз игнорирам количеството пари в акаунта ми. 
Не искам да изпитвам някакви емоции, свързани със загуби. Минават две или три седмици и аз накрая 
си проверявам сметката, само за да се убедя, че съм на плюс $35 000. Поглеждам графиката си със 
статистиките и се убеждавам, че наистина съм бил на минус $30 000, само за да кача $65 000. 

Когато не обръщам внимание на баланса в акаунта ми, аз винаги се чувствам победител. Вероятно, това 
е само психологическа нагласа, но тя работи. 

В противоположност на цифрата във вашия акаунт, показателят, който не трябва да забравяте, е вашето 
очакване в $/час. Ако той е неизменен или се покачва, тогава вие знаете, че се подобрявате и избраната 
от вас стратегия е вярна. 

Този съвет може да се използва докато прилагате предишното ми правило за 100-те бай-ина при 
управление на вашия банкрол. Ако все още не сте преминали тази граница, вероятно, се налага да 
проверявате сметката си, за да се уверите, че банкролът ви не е застрашен. 

Глава 13. Правилно оценяване на риска 
Разбирането на това, какъв риск можете да си позволите, е част от растящия ви бизнес. Искате ли да 
направите една крачка назад, за да направите след това две крачки напред? 

По-голямата част от моя отговор във връзка със степента на допустимия риск стана причина за моето 
разногласие с покер-общността, тъй като рискът засяга основната разлика в манталитета на един играч 
и моя собствен манталитет. 

Вие вече знаете, че съм консервативен във въпроси, свързани с покера и риска. При такъв подход 
съществува възможност да не се катеря толкова бързо по лимитите. Но дали ще постигна успеха на по-
високите лимити също не се знае. По-добре да допусна грешка, правейки само по $60 за час, когато е 
възможно да правя $80, отколкото, гонейки тези $80, да загубя цялата си банка. В края на краищата, аз 
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печеля пари, правейки нещо, което ми харесва. Аз нямам началник. Сам си определям деня. И не искам 
да рискувам това, само за да мога да се похваля пред приятелите си. 

Ако сте се настроили към бързото качване по лимитите и доста безгрижно се отнасяте към банкрола си, 
то, в крайна сметка, вие правите голяма грешка. Това е начин на мислене, присъщ на комарджии, и 
много малко са тези, които постигат успех по този начин. 

Аз, обаче, гледам на покера не като на игра, а като на интелектуална задача (както показах в Глава 1, 
мога да докажа, че способността да се печели в покера е умение). Благодарение на моята способност аз 
искам да направя малък бизнес, и, както е в повечето случаи в бизнеса, аз не искам да рискувам така, 
че да ми се наложи да го затворя. Да се задържиш на повърхността е първата и най-важната цел; 
увеличаването на дохода е втората цел. 

Виждал съм хора, които годишно печелят добри шестцифрени суми, играейки на лимити 5/10NL или 
10/20NL, обаче те смятат, че не все още не са постигнали успех, тъй като не са се изкачили до най-
високите нива. 

Те ще започнат да рискуват бизнеса си заради алчността си по отношение на парите, известността или и 
двете. И в един неудачен ден те могат да загубят всичко. 

По този начин можете да се абонирате за катастрофа. Аз разбирам очарованието на задоблачните 
лимити. Те се смятат за апотеоз на това, което можем да постигнем. Възможно, преди две години сте 
мечтаели за деня, в който ще имате възможността да играете с Фил Айви, и ето – имате тази възможност. 
Това е ужасно изкушение, съблазън. Ще ви излъжа, ако кажа, че самият аз никога не съм мечтаел за 
това. Гледах тези игри и мислех, че би било яко да спечеля там поне една ръка и да изплатя след това 
ипотеката си. Аз имам способността да го направя. Но също така, аз не искам да загубя дома си и за мен 
това беше много по-важно. 

Напълно е възможно да имате достатъчно умения, за да скокнете на най-високите лимити. Но това не 
означава, че да направите това е правилно. 

Глава 14. Изберете стратегия 
Вие трябва да се придържате определена стратегия, за да бъде предприятието ви успешно. Идеята за 
управление на собствен бизнес е добра, но докато нямате ясен план, как ще превръщате мислите си в 
пари, тя ще си остане само идея. 

Вие никога няма да започнете бизнеса там, където ще купувате ябълка за $1, а ще я продавате за 95 
цента. Така никога няма да успеете. Това е все едно да играете на маса, на която няма нито един слаб 
играч. 

Ако играете на маса с петима други професионалисти с приблизително еднакво ниво, вие губите пари. 
Парите, основно, ще минават от един играч към друг, но ще плащате и 5% рейк. Това е равносилно на 
закупуване на някаква стока, която след това да я продавате на по-ниска цена. 

Вие можете случайно да спечелите някакви пари, ако играете за забавление или просто за да изпуснете 
пара за кратко. Но няма смисъл да се спори за това, че ще е изгодно да се играе на маса, където няма 
нито един слаб играч (освен, ако не сте изключително добър играч). 

Има и противоположен аргумент на изказването ми: тогава, когато тези шест играчи на горе-долу едно 
ниво мятат чиповете от един към друг, те набират ценен опит за игра срещу най-добри опоненти. Желязо 
калява желязо, казват те. Освен това, вие се учите да се състезавате. Моят аргумент е следният: първо, 
макар и да изучавате тяхната игра, те, на своя ред, изучават вашата. Така че сте квит. Второ, добри 
професионални играчи могат да се намерят на всяка маса. Защо да не играете с тях там, където освен 
тях има и слаби играчи? Наличието на риба прави играта по-увлекателна благодарение на борбата за 
чиповете на рибата. 
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Ето и най-добрите начини за определяне, дали на вашата маса има риба: 

- Вие сте регулар на вашия лимит и виждате непознат играч. В девет случая от десет това е 
признак, че пред вас е играещ за забавление. 

- Отбелязали сте този играч като слаб. Много е важно да правите бележки. Смисълът е в това, че 
е напълно възможно отново да го срещнете, и вие трябва да сте готови, отбелязвайки го като 
слаб. 

- Забелязвате опонент, чийто стак е по-голям от 20бб, но е по-малък от 100 бб. Има два вида 
играчи, играещи професионално: тези, които играят по стратегия на малкия стак (те сядат с 20бб 
и напускат масата, когато се удвоят) и тези, които сядат с пълен стак. Редки са изключенията, 
когато, ако забележете опонента със стак, който не отговаря на горното описание, той да не е 
любител. Така че, ако виждате такъв – смело сядайте на масата. 

- Забелязвате играч, който лимпва префлоп, когато преди него никой не е отворил пота. 
Съществуват съвсем малко добри играчи, с които съм играл, които имаха навика да лимпват 
преди флопа. Затова, ако виждам играча, който лимпва, аз го смятам за риба докато той не 
докаже обратното. 

Глава 15. Време за разширяване 
Въпросът относно увеличаването броя на масите, на които играете, прилича на въпрос, дали се налага 
компанията да се разширява и дали времето за това разширяване е избрано правилно. Дали 
допълнителните звена ще донасят печалба? Или всичко ще е някак си друго? 

Помня, че когато работех в семейния бизнес, как прекрасните възможности бяха буквално под носа ми, 
както и помня, доколко бях въодушевен. След това, поглеждах към нашите осем служители и разбирах 
– за голямо мое съжаление – че не е имало никакви възможности бизнеса да се разшири, ако трябва да 
постъпвам разумно. 

И така, как да узнаете, ще имате ли растеж на вашия бизнес, ако добавите още маси? Аз винаги 
поощрявам хората да излизат извън рамките на възможното. Ако сте в състояние да играете на 5 маси 
толкова добре, както и на 4 маси, тогава вие трябва да го направите; иначе губите 20% от потенциалния 
си доход, а това е голяма грешка. 

Но добавянето на масите може и да е доста хлъзгав път, защото, ако продължите да добавяте маси без 
никаква мярка, вие ще се сблъскате с факта намаляване на доходите, тъй като ще спрете да играете най-
добрата си игра. Това прилича на ситуация, когато някой има три закусвални. Работите вървят добре и 
той казва: „Всичко е направо прекрасно, може би няма да е лошо да добавя още седем“. Но има ли той 
бюджет и работна сила, за да обслужва своите закусвални? Ако няма, тогава съвсем скоро такъв 
предприемач ще се лиши от печалбата си. 

Има няколко аспекта, в които можете да разгледате вашето разширяване в покера. Имайки предвид, че 
имате достатъчно умения за това, вие можете да добавите няколко маси на лимита, на който знаете 
резултатите си, и да очаквате, че вашият уинрейт да спадне съвсем незначително. Това ще ви помогне 
по-бързо да вкарате обем. И в това е целият смисъл. Ако показвате стабилни резултати и вашата цел е 
да изиграете 100К или 150К ръце, тогава по този начин по-бързо ще постигнете целта. Колкото по-малко 
ръце играете, толкова по-силно влияние има вариацията. Когато, обаче, увеличавате броя ръце, 
изиграни за единица време, вариацията става по-незабележима и отстъпва пред вашите умения. 

Границите на възможния доход, зависещи от нивото на вашите умения, се разширяват с нарастването 
на количеството изиграни ръце за единица време. 

Обратната страна на медала – вероятно, ще ви се наложи да играете на по-ниски лимити. По всяка 
вероятност, вие не се подобрявате и не обмисляте ситуациите толкова добре, колкото играчи, играещи 
на по-малко маси. Големите подобрения се случват тогава, когато играете на по-малко маси и обмисляте 
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всяко решение. Ако играете на 12 – 16 маси, животът става по-труден, макар че това ще ви позволи по-
бързо да направите обем. Абсолютно е точно, че уинрейта ви ще се намалява с увеличаването на броя 
маси, на които играете. Но, ако вашият показател $/час остане на същото ниво или се повиши, вие ще 
разберете, че вашето решение да играете повече ръце беше мъдро. 

Глава 16. Уточнете стила 
Всяка компания трябва да има характеристика на целите й – кратко описание на ценностната й система, 
която тя следва в развитието си. Когато играта ми постепенно се развива, аз се опитвам да се 
съсредоточа върху една мисъл, или, в нашия случай, въпрос: ако щях да играя само на една маса и 
именно от тази маса трябваше да изстискам цялата печалба, която изобщо бих могъл да получа в покера, 
тогава с какъв стил трябваше да играя? Благодарение на какъв стил бих получил най-големия доход – 
при тайт-агресивна или лууз-пасивна игра?  

А ето и отговорът ми: ако играех само на една маса, вероятно, щях да играя около 30% от ръцете. 

На редовните ми лимити сега аз играя около 20% - 23% от ръцете на 12 – 16 маси, а понякога – на 20 
маси. Основната причина, по която играя със 7% - 10% по-малко ръце, се състои в това, че ми е по-лесно 
да хвърля тази по-слабата 1/3 от ръцете и да не се опитвам да извличам допълнителен профит 
благодарение на тях, а просто да играя на повече маси. 

Това, към което трябва да се стремите, е постигането на идеалния баланс между прекалено тесния и  
прекалено широкия диапазон. 

Например, да си представим, че доходът ви при игра на маса средно е $1 за ръка. Вероятно, ще успеете 
да поддържате същия профит, играейки на 4 маси. Успявате да играете повече ръце и да оставате 
максимално съсредоточени. Но ако пуснете пет или повече маси, можете да загубите концентрация и 
резултатите ви ще пострадат. 

За да играете на повече маси, трябва да хвърляте по-малко доходни ръце. Вашият  профит може да 
спадне от $1 до $0,75, когато ще хвърляте тези ръце, но си заслужава, ако в този случай вие играете на 
двойно повече маси. 

Отново да си представим ситуация, когато идеалната ви стратегия ви донася по $1 на ръка. При условие, 
че играете 30% от ръцете, което е оптимално за вас. Но със същия стил вие можете да играете на 
максимум 5 маси. На всяка маса се играят по 100 ръце за час, така че вие играете 500 ръце за час, а това 
е $500 за час. (как ли пък не). 

Второто ваше идеално решение е да играете по-малко ръце на по-голям брой маси. Решенията ви са по-
автоматизирани, така че има по-малко риск, но и доходността е по-малка. Сега вие печелите само $0,75 
на ръка, но можете да играете на 10 маси. По този начин, вие играете 1000 ръце на час и печелите $750 
/час (врели-некипели). 

Сега разбирате, че опростения стил на игра може да намали вашия показател $/ръка, но да повиши 
почасовата ви печалба. Този стил остана неразбран от покер-общността. Покера за мен е бизнес и този 
стил е най-безопасният и най-изгодния път за растеж на моя бизнес. Но той не е много оригинален и 
мнозина го смятат за неподходящ. 

В началото на моята кариера, аз реших да играя с идеалния си стил, но с по-малък брой ръце. В 
продължение на около 700 000 ръце аз правех своите $1 за час, играейки на 5/10NL и по-нагоре – и това 
е в период след приемането на UIGEA (Постановление за незаконна игра в интернета), когато игрите 
станаха по-сложни. Когато постнах графиката си в twoplustwo.com, някои я нарекоха „най-великата в 
история на онлайн покера“. 



Третирайте покер играта си като бизнес 
 

27 
 

Игрите на задоблачните лимити се появиха приблизително преди 2 години и промениха всичко. Сега, 
някои изкарват по $200 за ръка, но им е трудно да намерят игра. Мнозина изкарват по-малко от моите 
$0,75 за ръка, докато аз същевременно имам безброй игри на по-ниски лимити. 

Все още съм убеден, че мога да увелича почасовата си печалба, но в този случай трябва да променя 
стила си. Аз възприех стил, за който писах по-нагоре, и в резултат започнах да изкарвам по-малко долари 
за една ръка – и се създаде впечатление, че започнах да играя по-зле. Но сега аз играя на около 20 маси 
и почасовата ми печалба се увеличи стабилно. 

В описания от мен консервативен стил има няколко подводни камъни. Тези, които играят на повече 
маси, са склонни да играят по-малко време, било то поради появата на чувство, че те са постигнали това, 
което търсеха, за по-кратък период от време, било то, както се случва най-често, поради напрегнатостта 
на играта на голям брой маси. Така също, някои играчи попадат в капана на излишно автоматизирана 
игра. Когато взиманите решения стават по-очевидни, те намаляват изискванията към себе си и спират 
да изследват процеса на вземане на решения; поради това те не се подобряват като играчи. Аз 
постоянно задържам в главата си тези мисли докато се старая да играя в стила, който ми донася най-
голям почасов доход. 

Аз поощрявам хората да експериментират. Опитайте да играете малко по-тайт на голям брой маси и 
вижте резултатите си. След това играйте на по-малък от обичайното брой маси и се опитайте да се 
концентрирате върху всяка ръка. Помнете, че колкото по-рано откриете най-оптималният за вас стил на 
игра, толкова повече пари ще изкарате в покер-кариерата си. Можете да прежалите малко пари за 
експериментите си, но по този начин вие изграждате стабилен фундамент за вашия бизнес, който 
задължително ще ви се отплати. 

Глава 17. Лесен подход към добавяне на маси 
Като един от най-успешните мулти-тейблъри от високи лимити, аз, вероятно, мога да ви окажа уникална 
помощ в разбирането на процеса на добавянето на маси. Това, на колко маси трябва да играете, се 
свежда до способността ви да обработвате информация. Когато гледате екранa, където навсякъде 
прескачат маси, вие донякъде приличате на мениджър на спортен отбор. Вие трябва да виждате полето 
и да взимате мигновени решения в стремително променящата се обстановка. Полето в нашия случай са 
карти, които ви се раздават. Вие трябва да се научите да определяте, кои решения имат приоритет в 
определен момент. 

Първо, вие трябва да сте съсредоточени върху ръцете, които са най-важни. Когато имате покет аса или 
флъш-дроу, или когато един фиш отваря пота с лимп – това веднага трябва да привлича вниманието ви. 
Всички останали ръце могат да почакат и само когато сте взели тези важни решения, курсорът на 
мишката ви отново може да се насочи към фолд, фолд, фолд, на онези маси, където ви раздадоха ръце, 
които със сигурност няма да играете (72о). Ако ръка, която сте искали да хвърлите, случайно бъде 
хвърлена поради изтичането на времето – няма страшно. Просто повтаряйте гореописания процес. 

Когато преминавате към важно решение, не е нужно да бързате. Обикновено, разполагате с повече 
време, макар и да не ви се струва така, и вие винаги можете да активирате тайм-банката си. Аз 
използвам прост ред в процеса на мисленето, който държа на десктопа, и това ми помага в сложни 
ситуации: 

- Какво означават действията на опонента? 
- Какво действие би било най-добро срещу неговия диапазон? 
- Внимателно обмисляне на всичките достъпни варианти преди да се вземе решение и няколко 

дълбоки вдишвания. 
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Тези правила непременно ще ви помогнат и помнете: единственият най-добър начин за добавяне на 
маси е повторение. Ако играете професионално в продължение на 2 – 3 години, тогава сте виждали 
толкова еднакви ситуации, че решенията ви ще бъдат доведени до автоматизъм. Когато това се случи, 
ще ви е нужно по-малко време и това ще ви позволи да добавите още маси. 

Ако се отнасяте към покера като към бизнес, тогава това допълнително време ще ви се иска да 
използвате именно по този начин. 

Глава 18. Трябва да знаете разходите си 
В покера като бизнес има един положителен момент – ниски разходи. Има няколко инвестиции, които 
бих ви посъветвал да направите, но дори и с тях доходността на този бизнес не е по-малка от 99%. Никак 
не е лошо. 

Това е все едно да се занимаваш с трейдърство. Ако имате капитал и компютър, вие можете да 
сключвате сделки през целия ден. Ако въртите милиарди, данъците за трейдърство от $9,95 едва ли ще 
ви повлияят. 

Колкото до оборудването, то аз настоятелно ви препоръчвам да се снабдите с удобно кресло, което 
задължително ще се откупи. Също така ви е нужен монитор. Ако играете само на 4-5 маси, ще е 
достатъчно да имате лаптоп или стандартен монитор. Но ако сте сериозен мулти-тейблър, тогава ще ви 
трябва 30-инчов монитор с голяма разделителна способност. Лично аз, играейки на 12 – 20 маси, 
използвам два 30-инчови монитора с разделение 2560х1600 (ако се стремите към ефективен мулти-
тейблинг, тогава ще ви е нужен монитор с най-голяма разделителна способност). 

Колкото до софтуера, задължително трябва да имате Holdem Manager. Това е многофункционална 
програма, работеща с история на ръцете, която ви предоставя статистиката за вас и за опонентите ви. 
Друго нещо, което е необходимо, е абонамент за някой обучаващ сайт. 

Добрата новина е - тази глава е доста къса. Разходите, свързани с професионална игра в онлайн покер, 
са съвсем малки. Без да се смятат данъците, вие получавате точно толкова, колкото печелите. Това е 
рядка възможност в бизнеса. 

Глава 19. Защита на вашия капитал 
Повишената подозрителност на американските бизнесмени по отношение на финансовите институции 
отразява това, което отдавна е известно на покер-играчите: вие трябва да съхранявате парите си на 
такова място, което има солидна репутация. Казвам ви това, след като съм изпитал, какво е да загубиш 
петцифрена сума, когато се разори един ненадежден покер сайт, на който имах нещастието да попадна. 
Вашият капитал е вашият инструмент и съществува огромен риск не само да загубите парите си, но и 
инвестираното време, когато залата, в която играете, внезапно се затваря. Инвестирали сте време, 
правейки бележки за играчите и свиквайки с новия софт. 

Да напуснете зала, в която ви е било комфортно да играете, съвсем не е това, което бихте искали да 
правите през цялото време, освен ако това не влиза във вашите планове. Това по нещо прилича на смяна 
на помещение за вашия магазин, ако сте се занимавали с търговия. В покера, бележките, които сте 
правили, времето, което сте отделили за усвояване на софта и финансовата загуба, правят смяната на 
залата много по-значителна дилема, отколкото това може да ви се стори от пръв поглед. 

Някакво количество малки зали се затваря всяка година, и същевременно се появява купчина други. 
Лично на мен, не ми е удобно да играя където и да е другаде освен в Pokerstars и Full Tilt. Преди две 
години се появи една зала Eurolinx и един от приятелите ми я смяташе за много добра. Депозирах в нея 
$10 000, но, поради странни усещания, скоро изтеглих парите. Приятелят ми имаше в акаунта си 
$250 000, когато внезапно залата се затвори. 
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Вие можете да намерите оправдание за прехода в друга зала заради предлаганите от тях съблазнителни 
условия, но, постъпвайки така, вие много рискувате. 

Глава 20. Контролирайте емоциите си 
„Затваряме се! Вървете си по домовете, затваряме се!“ 

Когато се занимавах със семейния бизнес, баща ми беше известен с това, че губеше самообладание, 
когато ни застигаха малки и големи неудачи, и в резултат той търчеше по целия склад, размахвайки 
ръцете и с всички сили извикваше гореспоменатите думи. Цялата работа, скърцайки, спираше и това 
водеше до нежелани последици и всичко това заради подобни пристъпи на гнева. 

Имайки такъв опит, аз се гордеех, че както в голфа, така и в бизнеса, не съм взимал лоши решения 
заради яда или разочарованието. Но тази идеология започна да се разпада, когато се захванах с покера 
сериозно. Въпреки, че не бях толкова слаб, както много други, аз, все пак, имах сериозни проблеми с 
тилта. Сякаш отново се върнах в онези времена, когато бях млад голф-играч и често можех да захвърля 
или дори да счупя стика си. 

За цялото време игра в покер съм счупил два лаптопа и поне 25 – 30 мишки. Направих голяма дупка в 
стената и едвам не направих още една с по-голям размер, когато хвърлих стола си през цялата стая. Това 
не беше честно нито по отношение на жена ми, нито по отношение на самия мен – особено, ако имам 
предвид, че само преди няколко години се оправих от сърдечен пристъп, който ме сполетя на 23-
годишна възраст. 

Играех покер по 8 – 10 часа на ден, 29 или 30 дни на месец в продължение на три години. През този 
период се сривах поне тридесетина пъти. Дори ако този срив се случваше само веднъж на месец, той 
беше достатъчен – той ми струваше пари, душевно спокойствие и чувство за собствено достойнство. 

Успехът дойде през 2007 година, когато гонех статус SuperNova Elite в Pokerstars. Не се откъсвах от 
компютъра, който е станал буквално моята АТМ-станция в продължение на четири или дори пет месеца. 
Можех да имам три или четири дни на минус в месеца, но като цяло печелех по $3 000 - $5000 на ден. 
След това нещо ми стана. 

Не бях почнал да гоня статуса до началото на месец април, заради което загубих няколко месеца. Дори 
без да гледам на предишния ми успех, аз знаех, че всичко ще свърши с денонощен грайндинг през 
декември, и това ме плашеше. 

През последната седмица на октомври бях на минус $30 000 – нещо, което изобщо не е характерно за 
мен, тъй като през цялата ми кариера не съм имал нито един месец на минус. Загледах се в действията 
си и разбрах, че основната причина за моите неудачи беше намаляването на качеството на часовете, 
отделени за  покер. 

И тук ми помогна опитът ми на спортист. Аз знаех, че между интелектуална и физическа игра има тясна 
взаимна връзка. Тогава защо да не го приложа и в покера? 

Сетих се за едно добро момче, когото срещнах в началото на годината по време на пътуването ми за 
игра в голф в Дюн Барден. Той се казваше Джаред Тендлър и беше специалист по психологична 
подготовка на голф-играчи. Попитах го, може ли да се приложат някои от принципите и към покера и, 
макар че към този момент той почти не разбираше играта, ние веднага започнахме работата. 

Влиянието, което имаха уроците му, направо ме порази. Аз се чувствах, че играта ми става по-
продуктивна, а и не само аз изпитвах емоции, възникващи по време на играта. Борех се с разбирането 
на това, какво място в покера заема късметът, и какво е мястото на уменията. Джаред ми помогна да 
осъзная онзи факт, че тук не мога да контролирам всичко – непознато чувство за човек, който се канеше 
да стане един от топ-играчи младежи в голф в страната си, независимо от недостиг на интелектуални 
способности. 
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Но Джаред първо ме научи на възприятие. Ако ми трябваше само една покер ръка, тогава трябваше да 
съм абсолютно готов към това, че ще ме застигне както успех, така и неуспех, но ако изиграя достатъчно, 
мислейки при това трезво, уменията в крайна сметка ще излязат на предния план. 

Преди да започна да работя с Джаред, моето възприятие за поражение беше далеч по-силно, отколкото 
възприятие за победа. Почти всеки път, когато играех, аз се чувствах след сесията сякаш постоянно губех. 
Когато печелех, аз си казвах: „Е, това трябваше да се случи“. Но когато губех няколко пъти, влизайки ол-
ин, отчаянието ме преследваше с часове, ако не и с дни и седмици. За мен не беше необичайно изобщо 
да не проверявам баланса в акаунта ми в течение на месеца. И в края на месеца, когато, възможно, съм 
бил на плюс с примерно $20 000, откривах, че след загубите съм отиграл $100 000. Резултатите бяха 
поразителни. Завърших октомври на плюс, изкарах $100 000 през ноември и декември и стигнах 
SuperNova Elite само три дни преди срока. Продължих да се подобрявам и през първите месеци на 2008 
година изкарах още $350 000, така че през първите четири месеца работа с Джаред спечелих вече 
$600 000. 

Често ме питат, с какво точно ми помогна Джаред. Мога ли и аз да науча някого на това, на което ме 
научиха мен? Като отговор, отново ще направя сравнение с голфа: аз знам, как да направя удар, но не 
мога да ви науча да го правите по същия начин. Някои хора са родени учители и Джаред е един от тях. 
Затова, размишлявайки, как да споделя онова, което научих от Джаред относно психологическите 
аспекти на играта, реших просто да позволя той да е авторът на следващите пет глави. Това, което ще 
прочетете в тях, са основни концепции, които не само ще ви помогнат сами да се справите с тилта, но и 
ще превърнат вашето психологично състояние в игрово преимущество. 

И така, без да се бавим излишно, да дадем думата на Джаред Тендлър. 

Глава 21. Защо психология има значение 
Книгата „Третирайте покера като бизнес“ е посветена на това, как да се намира предимството там, 
където то обикновено не се вижда. Дъсти знаеше от опита си като голф-играч, че една от тези области 
беше психология, затова той ме нае, за да му помогна да овладее тилта. 

Осъзнавайки, какво му коства психологическият аспект от играта (парите и още нещо), той се свърза с 
мен и ние започнахме работата. Резултатите, както той вече спомена, бяха поразителни. 

Психология е област, която има огромен потенциал за вашата игра. Освен това, тъй като малко играчи 
възприемат психологията на сериозно, от тази гледна точка получавате сериозно предимство. 
Работейки върху намаляването на тилта, повишаването на концентрация или върху другите области, 
успехите в психология идват по същия начин, както и в покера. Когато за първи път сте се запознали с 
покера, всичко беше толкова неизвестно, че вие едва ли сте си представяли, колко много можете да 
научите. Но колкото повече играехте и изучавахте играта, толкова по-добра и изразителна ставаше тя. 
Ключът е в наличие на правилна информация и, тъй като въпросите, свързани с нашето мислене, не 
винаги са очевидни, ще се постарая да ви улесня. 

Макар че вашите психологически и емоционални способности не могат да заменят собствените ви 
игрови умения, те ви дават новия набор от възможности за подобряване и получаване на допълнително 
предимство. 

Ще посоча осем (в същност те са повече) неща, които ще постигнете, след като обърнете внимание върху 
психология на покера: 

- Възможност за тилт. Малцина разбират, че грешки, направени по време на игра в тилт, 
стратегически или психологически, не са предизвикани само от тилта. Тилтът просто им помага 
да се проявят. В същност, той разголва целият ви набор от умения и посочва слабите ви страни. 
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Мнозина играчи имат навика да обвиняват тилта, докато той само им казва, върху какво трябва 
да работят. Между другото, и Дъсти не го знаеше в началото. 

- Вариация е неизбежна. Въпросът не е в това, дали ще се сблъскате с последствията от 
вариацията; той е в реакцията ви към тях. Дали тя има вид на кулър, бед-бийт, даунсуинг или 
ъпсуинг, вариацията може да проникне в съзнанието ви и да въздейства върху емоциите ви. 
Отговорът в (не)увереността във вариацията като факт не е толкова лесен и именно затова аз 
имам работа. 

- Постигаме прогрес. Една крачка напред, след това една крачка назад – в това се състои 
прогресът. Ако сте разочаровани и се чувствате изпразнени, очаквайки нещо друго, това само 
ще усложни нещата. Смисълът е в това да правите всяка от вашите крачки назад колкото може 
по-къси, премахвайки слабите страни, така че, когато отново направите крачка напред, вие, 
фактически, ще се придвижите много по-далече. 

- „Зоната“ не е случайност. Светият Граал на успешната игра не е някакво мистично състояние, 
което се появява отникъде; тук за всичко си има причина. „Зоната“ е състояние, в което сте 
максимално концентрирани, идеално оценявате ситуации и играете отлично – може да се 
раздели на отделни ингредиенти и да се подава, когато това ни е необходимо. Дъсти беше 
шокиран, когато разбра, колко често това може да се случва, когато няма тилт. 

- Вие сте идеалният директор. Да работиш за себе си може да е трудно. От пръв поглед, да не е 
нужно да отговаряш пред никой изглежда лесно, но именно това създава трудности. Познанието 
за умение да ръководиш собствения си покер-бизнес започва от разпознаването на 
отговорността за всяко взето от вас решение. Това умение трябва да се изработи, както и всяко 
друго, и, ако вие го възприемате именно така, това ще ви помогне да избягате от мисълта, че 
всичко ще е лесно. 

- Възникване на емоции. Когато знаете, как да ги използвате, емоциите стават ценен инструмент 
във вашата игра, но не и пречка. Емоциите имат собствен език. Представете си, че съм вашият 
преводач. Играчите често мислят, че емоциите противоречат на разума, но, както се оказва, те 
не се появяват без очевидни причини. Причините могат и да не бъдат следствие на някакви 
произшествия от далечното ви минало; не, това просто може да бъде вашата ненавист към 
грешки. Има стотина други прости причини, заради които вашата логика става нерационална, и 
благодарете на емоциите за това, че те могат да ви го посочат. 

- Катерене по лимити. Качването на лимити обикновено се представя като „или всичко, или 
нищо“, но то не трябва да бъде толкова стресиращо. Решението е в стратегия. Възприемайте 
влизането на по-високи лимити не само като начин за доказване, че можете да ги биете, а и 1) 
използвайте напрежението на лимита за търсене на слабостите си; 2) изучавайте действията на 
другите играчи; 3) опитайте се да разберете, как можете да подобрите играта си. Тъй като 
именно умението има най-голямо значение за вас, фокусирайте се върху подобряването му, 
вместо просто да гледате резултата. 

- Животът и покер. Когато за първи път се срещнах със съпругата на Дъсти – приблизително, след 
шест месеца работа с него, тя ми благодари. Когато Дъсти спря да се тилтва както преди, тя вече 
не можеше да определи, когато той е завършил на плюс, а кога – на минус. Животът им претърпя 
значителни промени – те просто имаха повече поводи за радост. Освен това, когато спряха и 
изблиците на гнева, мисълта за напускане на покера вече спря да изниква, както това беше по-
рано. 

Глава 22. Вие ставате грайндър 
Дъсти е истинският грайндър и хората постоянно го питат, как е възможно да се играе толкова много 
покер (над милион ръце на година и седем милиона ръце през последните четири години). Някои го 
разглеждат като странен талант, други пък желаят да се научат. Попитайте Дъсти за разяснения и ще 
получите половинчат отговор – не поради това, че той нещо крие от вас: той самият просто не разбира, 
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как го прави. Дъсти прилича на най-добрите спортисти, надарени с поразителни способности, но 
нямащи никаква представа, какво ги прави такива, каквито са. А вие трябва да знаете, как той го е 
постигнал. Това не се е случило просто така; това беше резултат от всекидневната му работа. 

Грайндинг е способност, която е достъпна за всеки, който е готов да работи. Това не е нещо, с което 
Дъсти или който и да е друг са били родени. Това се научава. Тук са някои характеристики, които са 
присъщи на грайндърите: 

 Преданост. Малцина разбират, че способността на Дъсти да прави направо огромни игрови 
сесии е възникнала по време на кариерата му като голф-играч. Отработването на хиляди удари 
на ден изисква същото ниво на предаността, колкото и покера, само че Дъсти е тренирал голфа 
от осем годишна възраст. Предаността изисква твърдост, особено когато не всичко върви така, 
както бихте искали. Без да обръщате внимание на това, дали всичко върви добре или зле, 
тилтвате ли се и не можете да се съсредоточите, смутени ли сте и препълнени със съмнения или 
сте в ъпсуинг и се качвате на по-висок лимит – предаността означава, че вие ще продължите 
напред, ден след ден, независимо от това, какво застава на пътя ви. 

 Напред към мечтата. Дъсти искаше да си спечели „кожен задник“, защото имаше мечта да стане 
велик. Било то в голфа или в покера, когато той се настройваше да прави нещо, той искаше 
всичко да е направено на най-високо равнище. Държейки се така, той е грайндил както никой 
друг. Не е необходимо да грайндите като него, но си заслужава да сте дяволски мотивирани да 
правите това, което ще ви заведе до вашата цел. 

 Издръжливост. Грайндингът изисква ментална издръжливост по същия начин, както е 
необходима физическата издръжливост при бягане на маратон. Много е важно да се отнасяте 
към развитието на менталната издръжливост точно така, както и към физическата. Когато Дъсти 
се захвана с покера, той вече имаше „умствени“ мускули за маратонски сесии. Прекалено често 
играчите мислят, че грайндинг е лесно нещо, имат много големи очаквания и бързо прегарят. 
Ако вашите очаквания са прекалено завишени, разумът ви ще претърпи същия крах, който щеше 
да постигне тялото ви, ако се опитате да пробягате повече от 40 километра, когато обикновено 
бягате само 8. Вместо това, помислете за изграждането на умствената ви мускулатура от 
достъпно за вас ниво, а не от онова ниво, на което бихте искали да бъдете. По този начин, ако за 
вас е лесно да играете сесия от 90 минути, следващия път я удължете с 10 – 15 минути. Когато 
100 минути станат привични за вас, добавете още 10 – 15 минути. И така нататък. Думата 
„грайндинг“ звучи така, сякаш говорим за нещо трудно. За Дъсти това не е така и в това е 
разковничето. Грайндингът става лесен след като го усвоите. 

 Желание за пресилване. Това, че нараствате менталните мускули, означава, че ще се наложи да 
вървите пряко силите си тогава, когато усещате умора, изпадате в тилт, разсеяни сте или 
изпитвате затруднения по някакви други причини. Малцина разбират, че именно в такива 
времена вие се учите на това, как да грайндите. Да захвърлиш всичко е лесно. Да се учиш да 
грайндиш – не е. Накарайте себе си по подобие на треньор, който помага да се преодоляват 
трудностите, и тогава грайндингът ще стане лесен за вас. 

 Умение да се почива своевременно. За да бягате по надалеч са ви необходими по-силни 
мускули; за да грайндите по-дълго, са ви необходими повече неврони („мускули“ в мозъка). 
Мускулите и невроните растат по време на почивка, но не и по време на тренировка. Ако ви е 
нужен по-издръжлив мозък, трябва да тренирате. А след това – да почивате. Почивката означава 
отвличане от покера и достатъчен сън. А след онези дни, когато наистина ви се е налагало да 
принуждавате себе си, почивайте още по-дълго. На вашия мозък това е необходимо. 

 Довеждане на решения до автоматизъм. От всички решения, които взима Дъсти на масата, по-
малко от 3% изискват размишления. При 7 милиона раздавания само някои ситуации го 
предизвикват. Останалите са автоматични. Решения, изискващи размишления, изразходват 
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вашата умствена енергия. Дъсти изиграва такова количество ръце без особена трудност, защото 
той е като енергоспестяваща крушка – консумира само малка част от онази енергия, която 
консумират повечето играчи. Той може да играе по-дълго, на повече маси, повече ръце, 
изразходвайки при това много по-малко енергия от нас. Да станат решенията ви автоматични 
без да сте изиграли 7 милиона ръце е доста трудно. Има два момента, които могат да ви 
помогнат в това: 1) Бъдете постоянно фокусирани върху търсенето на малки недостатъци; 2) 
Разгледайте решенията си в тежки ситуации още веднъж. От тях можете да научите много. 

 Отстраняване на психологически грешки. Можете да не обръщате внимание върху тилта, 
съсредоточеността, безпокойството, мотивацията и т.н., но това може да се получи само за 
кратко. Наред със щетите, които ще понесе играта ви, тези явления са консуматори на колосална 
енергия. Ако наистина искате да играете много, трябва да ги разнищите. 

Глава 23. Омраза към грешки 
Играчите обикновено мразят грешки, защото грешките са признаците за неуспех, загубени пари и 
загубена увереност в себе си. В действителност, грешките са част от обучението. Ако вече знаете, как да 
постъпите правилно, тогава вие не се учите. Грешките се допускат в процеса на обучение. Когато се 
учите, вие се подобрявате. Ако не правите грешки, вие не се подобрявате. 

А в покера, ако не се подобрявате, тогава ви побеждават играчи, които по-рано са били по-слаби от вас. 
Грешките са необходими. Въпросът не е в това, дали допускате грешки, а колко пъти ще направите една 
и съща грешка преди да разберете, кое е правилното действие. 

Дъсти се научи да обича грешките. Той знае, че грешките са възможност за подобряване. Подобряването 
означава повече пари, повече увереност и повече удоволствие. Това не беше така винаги. Той просто 
искаше да знае истината. 

Глава 24. Десетте най-трудно разпознаваеми грешки 
Сред множеството от грешки, които се допускат от играчите, тези най-често остават незабелязани. 
Заемете се с тях и покерът ще стане учудващо лесно занимание. 

 Преждевременна представа за майсторството. Както и другият проблем, свързан с 
„преждевременност“, този – също е източник на много неприятности. Майсторството се 
проявява само в големите потове, сесии с тилт, даунсуингове, на високи лимити или в други 
ситуации, които са трудни за вас. Във всичко останало – просто продължете да работите. Все още 
нямате майсторски умения. 

 Дребните положителни моменти остават без внимание. Големите подобрения са резултат от 
стотици по-малки подобрения. Вие спирате да работите върху онази сфера, в която не виждате 
прогреса. Но, често пъти, той е налице; просто трябва да погледнете по-внимателно. 

 Остра необходимост за по-бързо качване на лимити. Кола, която е попаднала в тресавище, ще 
потъва все повече и повече с натискането на газта. По-добре ще е да бъдете по-акуратни, а не 
по-бързи. 

 Високи очаквания. Този проблем присъства до такава степен, доколко зле се чувствате след като 
не сте успели да изпълните поставената задача. Вместо да очаквате, че вие някак си ще успеете, 
просто се концентрирайте върху това, как да го постигнете. 

 Обвиняване на емоции в допускането на грешки. Емоциите подтикват към допускане на грешки 
в покера. Но те не са причина за една грешка. Разбира се, трябва да се научиш да контролираш 
емоциите си, но това не е оправдание за спиране на работата върху себе си. 

 Подмяна на понятията „печалба“ и „доход“. Премествайте парите в джоба прекалено бързо, и 
вероятно покера ще ви ги вземе. Избягвайте този ненужен стрес, коректно определяйки, кога 
наистина сте играли на плюс, а кога – спечеленото е само следствие от временния успех. Този 
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въпрос за управление на парите вече беше споменат в глава „Управление на банката“, но никога 
не е излишно да го припомним още веднъж. 

 Прекалено високо самомнение. Повярвайте, че сте готини, и вие няма да имате мотивация да 
работите върху себе си за напред. Вие си мислите, че само вие сте такъв, представящ себе си 
като топ-играч в покера? Тези, които наистина са такива, отдавна не мечтаят за това – те го 
доказват с делата си. 

 Самозалъгване. Има стотици начини да лъжеш себе си. Опростете нещата – не блъфирайте себе 
си, блъфирайте другите. 

 Излизане от играта вместо изпадане в тилт. Излизането от играта е грешка, ако след това 
мислите, че не бяхте в тилт. Ако направите кеш-аут преди да се успокоите, това означава, че сте 
били в тилт. Да мислите другояче означава да се заблуждавате. 

 Грешките ще изчезнат от само себе си. Да знаеш, какво не трябва да правиш, не е същото, както 
да знаеш, какво трябва да правиш. Решете, как да  постъпвате правилно и се опитвайте да 
действате именно по този начин. 

Глава 25. Нов набор от показатели 
Ако сте изцяло съсредоточени върху резултати, тогава ще изпитвате промени в емоционалното 
състояние, съвсем точно отразени на вашата графика. Не е достатъчно само да знаете, че вариацията 
съществува, за да спрете емоционалните спадове и издигания, които мнозина смятат за неотменна част 
от покера. Тази неразбория побърква и е откровено вредна. Някои стигат до ръба, докато другите – 
направо биват хвърлени в пропастта. 

Опитвайки се отчаяно да скъсат тази връзка, играчите използват стратегии, които отчуждават, разкъсват 
връзката между емоциите и парите или резултатите. 

Обаче, изцяло да отстраниш емоциите в  покера не е вариант. Фактически, това дори би било огромна 
грешка, която няма да позволи да се открие истинският проблем, което може да доведе до 
непредвидени и потенциално продължителни щети. 

Дъсти беше майстор в отстраняването на емоции, но гневът, стаен във вътрешността му, все по-трудно 
и по-трудно можеше да бъде игнориран. С увеличаването на броя счупените компютърни устройства в 
неговия кабинет той разбираше, че нещо трябва да се промени, защото иначе, в определен момент той 
може да се сбогува с играта. 

Да се справиш с този навик не е чак толкова сложно. Просто трябваше да се направи малка промяна в 
това, как той се отнасяше към резултатите. 

Резултатите са отчет, позволяващ да се разбере, как стоят нещата. Без такъв отчет не би било възможно 
да се учиш. Така че, тук не става дума за това, дали са ви нужни някакви показатели, а за това, на какви 
показатели трябва да обръщате внимание. При повечето хора думите „показатели за резултат“ се 
асоциират с нещо веществено, като пари, победи и поражения, уинрейт, почасов доход или всякакви 
други статистически данни, които са лесни за изчисляване. Обаче, много по-важни са, и Дъсти го е 
разбрал, онези показатели, които оценяват нивото на вашите умения и подобрения. В дългосрочен план 
доходът ви зависи от способността да размишлявате, от емоциите, концентрацията, стратегията и други 
подобни, така че оценката на вашата игра по тези параметри е много по-важна, отколкото само парите, 
спечелени от вас за кратък период от време. Това, че вие концентрирате вниманието си върху тези 
фактори, не означава, че парите вече не са важни, но това разширява границите на полето с резултати, 
които гледате: 

 Доколко добре играете като цяло 

 Качество на вашите размишления 

 Качество на взиманите от вас решения 
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 Брой и размер на вашите грешки 

 Качество на способността за съсредоточаване (понятие за „Зоната“, автопилот, разсейване, 
скука) 

 Време, в течение на което сте фокусирани и играете добре 

 Продължителност на сесиите 

 Способност за справяне с емоции, за съсредоточаване и правилно мислене 

 Способност за работа в тежки ситуации от гледна точка на интелекта и емоции 

Обърнете внимание на тези или други, важни за вас, параметри и след всяка сесия отделете малко 
време, за да запишете и да прегледате това, как сте играли. Отначало ще е трудно да ги измерите, но с 
практиката нещата ще потръгнат. Ако преди следващата сесия вие ще отделите няколко минути за 
съсредоточаване върху тези показатели, това ще означава, че ви вълнуват не само парите. 

За Дъсти определянето на качеството на способността му за взимане на решения, за съсредоточаване, 
за поддържане на емоционална стабилност беше особено важно в онези дни, когато той е завършвал 
на минус. Те разширяваха границите от неговия набор с всекидневни резултати и това му е помагало да 
се отнася към загубите като към временно явление, докато изучаваше прогреса, постигнат в 
съответствие с тези параметри. Дневната победа се разглеждаше не през призмата на спечелените пари, 
а от гледната точка на качеството на играта. 

След като вниманието на Дъсти беше насочено към майсторството и подобряването, кулърите и бед-
бийтовете го дразнеха по-малко и играта му като цяло се подобри. Той е един от стотиците играчи, които 
съм обучавал непосредствено, или чрез видео и които значително се подобриха. Разбирам, че това 
изглежда прекалено хубаво, за да е истина, но прогресът е напълно реален. За това е нужно да се работи, 
но ако вие се опитате да приложите съответни усилия в продължение на поне един месец, аз знам, че 
ще постигнете може би малък, но успех. 

За получаване на повече информация за Джаред и неговото обучение посетете неговия сайт 
Jaredtendler.com. Също така, можете да отидете на Dragthebar.com, за да погледате неговото видео и да 
му зададете вашите въпроси във форума. 

В психологията на покера, както и във всяка друга, има неща, които са универсални за всички играчи, но 
има още повече индивидуални концепции. За да получите по-подробна представа за това, как да 
накарате психологията да ви донася доход, гледайте видео на Джаред, и не пропускайте книгите му. 

Глава 26. Напрежение може да е от полза 
Искам да добавя още нещо към казаното от Джаред: целта на неговите и моите съвети не е да се 
премахне напрежението от вашата игра. Дори е обратното: ние искаме да привнесем напрежението в 
правилната му интерпретация, така, че когато то се появи, вие да го усетите и да го използвате за свое 
добро. Уинстън Чърчил е казал: „Хвърчилото лети по-високо, когато е срещу вятъра, а не когато е по 
посоката на вятъра“. Вярвам, че ако се отнасяш към него правилно, напрежението може да повиши 
резултатите на който и да е, в това число и на покер-играчите. 

Както вече Джаред спомена, вие можете да тренирате разума си, получавайки при това 
психологическото предимство пред болшинството от опонентите си на масата. Бих рискувал да 
предположа, че при 90% от хората резултатите спадат, когато те са под напрежение. Вие можете да 
имате преимущество във всички жизнени аспекти, ако успете да сте сред тези 10%, чиито резултати само 
се повишават, когато те са под напрежение. 

Чип Кели, треньорът на отбора по футбол на Орегонския Университет, казва: „Напрежение е нещо, което 
чувствате, когато не разбирате, какво правите“. Съгласен съм с него и дори ще добавя, че за споменатите 
90% от хората напрежението води до пълна неразбория. Но това не е истина от последна инстанция. 
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Да вземем, например, Тайгър Уудс. Аз мисля, че всичко, което той е постигнал, няма нищо общо с 
неговите умения. Нивото на неговото майсторство говори, че той трябва да печели всеки турнир, което 
той и направи през 2000 на US Open, където успя да спечели за 15 удара. Но, мисля, че за него е много 
по-весело, когато му се налага в последния момент да създаде предимство от само един удар, или в 
продължение на играта в завършващия ден да води само с два удара. 

И отново, не се страхувам да предположа, че, ако погледнете резултатите на Уудс по затварянето на 
дупки (което, разбира се, е най-сложното), то в онези моменти, когато от тях зависи победата му, 
неговите резултати са по-добри от средните му показатели. С други думи, ако той в течение на цялата 
си игрова седмица не е чувствал, че го притискат до стената, тогава той всеки ден щеше да се справя, да 
речем, само в рамките на 62 – 65 удара. 

И така, как това се отнася към покера? Повечето неща от тази книга се разглеждат откъснато от 
реалността, сякаш нищо не ви притиска. Но нещата не стоят така; вероятно, повечето от нас сме 
изпитвали най-голямото напрежение тогава, когато сме правили първия си депозит онлайн. 

Чувствам, че способността да се справям с подобно напрежение само по себе си е отделно умение, 
което при правилното развитие ще ви помогне да се справяте с конкуренцията и да оставате в играта 
дълги години. С практика вие ще можете да влезете в тези елитни 10% от хората, които живеят по 
принципа на Стивън Джаксън, играч от NBA: „Аз обожавам напрежение“. 

Глава 27. Поддържайки добри отношения 
Всички сме чували фразата: „Не си носи работа в къщи“. Ами, ако вие работите в къщи? И ако трябва да 
се работи извънредно, ако работата е доста стресираща, а и предизвиква финансови сътресения в 
паричните ви запаси? 

Не е нужно да казваме, че да се поддържат отношения, когато си професионален покер-играч (и да се 
поддържат отношения с професионален покер-играч), изисква определени усилия. Колкото до тази 
тема, аз се чувствам точно така, както и в ситуация с психология на покера – човекът, който ми помогна 
в това отношение, е по-компетентен от мен. Съпругата ми, Никол, е безгранично по-мъдра от мен във 
всички отношения и излага гледната си точка много по-добре, особено, по тази тема. Работата е там, че 
тя написа дипломна работа, за да получи магистърска степен, която засягаше темата за отношения с 
професионален покер-играч. 

И така, само в тази глава, искам да ви представя прекрасната и талантлива Никол Шмид, известна също 
така като “Leatherwife”: 

„Бих искала да започна от там, че не мога да отговарям за всички жени или да казвам, кое е 
добро за каквито и да е отношения. Това, което мога да кажа точно, е, че ключът към успеха е 
доверителният разговор с вашата половинка. Във всяко семейство трябва да е прието открито 
да се изказват надеждите, очакванията и нуждите. На нас с Дъсти ни е провървяло да си 
намерим един друг, но не сме решили всичките си проблеми през първия ден. Пътят ни беше 
дълъг и уморителен, опитвали сме различни варианти, които в крайна сметка не проработваха, 
няколко пъти сме се карали и след две години най накрая намерихме това, което работи при 
нас. 

Мога с увереност да кажа, че докато сме се карали, или пробвали някакви решения, 
неподходящи за нас, ние разбрахме, че между нас има недоразбиране. Недоразбирането, 
обикновено, възниква, когато не сте откровени по отношение на това, от което се нуждаете. 
Защо е необходимо да изразходвате време, за да удовлетворите нуждите на другия, когато след 
определен период ще разберете, че нито един от вас не е щастлив, и ще се върнете към момента, 
от който започнахте? Ако основния ви начин за изглаждане на конфликти е съгласяване, спор 
или игнориране, тогава вие просто отхвърляте своите нужди, нуждите на близкия ви човек или 
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изобщо самия конфликт. Най-добрият начин за решаване на подобни конфликти е взаимно 
сътрудничество и убеждение, че методите и самите отношения са построени така, че е възможно 
намиране на решение, при което и двете страни ще са победители и всичките ще са доволни. На 
вас, момчета, май ви харесват графиките, нали? А сега, за работа. Както вече казах, мога да 
споделя само опита, който помогна на мен и на Дъсти. Разказът ми ще е като хронология на 
събитията в покер-кариерата на Дъсти… 

„И така, как си изкарваш прехраната?“ 

Знам, казах вече, че вие можете да измислите различни забавни наименования за вашата 
работа, за да изглеждате по-солидни и уважаеми от гледната точка на другите хора. Макар, че 
мисля, че откровената лъжа, която ще казвате на познатите си, може да ви „спаси“ в неудобни 
ситуации, все пак не ви препоръчвам да говорите по този начин на среща с момиче. Вие трябва 
да видите честната реакция на човека, когато чуе за истинската ви професия: онлайн покер-
играч. Кажете го на глас с гордост и обяснете, какво означава това за вас. Смисълът е да говорите 
за това уверено. Ако го кажете така, сякаш се срамувате да сте покер-играч, тя веднага ще си 
помисли за вас: „идиот“. Аз имах определени съмнения, когато Дъсти ми каза, че това е неговата 
работа. Наистина си помислих, че той едва свързва двата края, че го издържат родителите му и 
там подобни. Тази представа се запази у мен до определен момент. Той не ми е представял 
някакви отчети за доходите си и, разбира се, не ми е показвал на първата среща графиката си. 
Но, независимо то това, аз го смятах за готин пич; не се каних да късам с него само защото нямам 
ясна представа за неговата кариера. 

Да имаш своите виждания за покера не е срамно, но да разкарваш някого само по тази причина 
изобщо не е яко. Все пак той не ми е казал, че е безработен, но все пак нали трябва да се издържа 
някак си; така че не го напуснах, опознах го по-добре, и после видях и неговата графика. 

Не ви препоръчвам да се изтупвате със скъпи дрехи или да си купувате скъпа кола само за да 
докажете на момичето своята състоятелност. Според мен, не ви е нужно момиче, което толкова 
се вълнува от това. Това е същото, когато момичето ви пита, колко печелите – това е ненормално, 
тя няма да ви зададе такъв въпрос, ако сте борсов агент, пожарникар или учител. Бих се 
заинтересувала от мотивите на момиче, което направо ви пита за вашия доход. Мисля, че 
можете да сте честни по отношение на жизнения ви стандарт и няма необходимост да 
назовавате точната сума в долари. 

Да третираш покера като кариера 

Това е много труден момент, особено, ако вие току що сте започнали да се занимавате с покера, 
като с основна работа. Когато зад гърба ви няма статистика от Холдем Мениджър, как да ви се 
обяснят такива понятия, като вариация, уинрейт и така нататък? Без да се докосвате до сложните 
математически изчисления и очакваните суми, придвижвайте се напред с малки крачки. Помня, 
че когато бях на 11 години, моите чичо и дядо решиха да ми обяснят правилата на футбола. Те 
започнаха от основи, но след това веднага преминаха към всякакви 
„пасовеофсайтовепребежкифалстартовевзаимодействия“. Аз бях разочарована и не обичах 
много-много футбола. Но след това леля ми обясни всичко това така: „Всичко, което е нужно да 
знаеш, е – дават ти се 4 опита да пробягаш 12 метра. Ако успееш да го направиш, тогава стигаш 
до финалната зона и печелиш точки.“ По-късно разбрах и останалото, но беше много удобно да 
имаш опростена представа, от която в последствие можеш да тръгнеш. 

Трудно е да се срещаш/да се омъжваш за покер-играч, когато изобщо не обичате риска. Преди 
да срещна Дъсти, аз смятах, че най-безопасният начин да изживееш живота си и да плащаш 
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сметките, е да се изучиш в училището, да намериш надеждна работа „от 9 до 18“ и да не 
променяш нищо. 

Разбирам този начин на мислене, защото по едно време самата аз мислех така. Но ако съм 
разбрала нещо през последните няколко години, то това е, че в нищо не можеш да бъдеш уверен 
докрай. Борсите фалират, компаниите банкрутират и вашите „от 9 до 18“ могат да изчезнат 
поради уволнения и съкращения. Когато разберете, че покера е също толкова надеждна работа, 
както и всички други, тогава няма да е лошо човек да седне и да помисли за положителните 
страни на покера, като професия. Щастието играе огромна роля в кариера като дългосрочна 
перспектива; ако ви харесва покер, вие ще работите по-усърдно, ще играете по-дълго и ще 
бъдете по-успешни, усмихвайки се на успехите си в края на месеца – в повечето случаи. 

Гъвкавият график, възможността да работите без да излизате от къщи, както и това, че главният 
ви шеф сте самият вие, са най-големите удобства, с които повечето хора не разполагат. 

Да преодолееш трудни времена 

Ако някога сте поглеждали блога на Дъсти, вие вероятно знаете, че той е „най-големият карък 
сред покер-играчите в света“. Той има усещане, че са „го прекарали“ и това е по-лошо отколкото 
при „всеки друг онлайн-про, който ходи по земята“. Това може да бъде доста плашещо и сложно 
в емоционален план – да слушаш за всеки бед-бийт, да го слушаш всеки ден. 

Съпругите и приятелките на покер-играчите често се сблъскват със словесни тиради; дори ако 
Дъсти не е ядосан точно лично на мен, той трябва да изпусне парата. Дори ако не разбирах 
покера достатъчно добре, на него му помагаше, когато той обсъждаше ръцете с мен, а аз му 
казвах нещо от рода: „Това не е възможно, боже какво магаре!“ и той след това се успокояваше. 
Ще кажа така: най-малко в нашия случай, няма какво да кажеш, за да се почувства 
професионалния покер-играч по-добре от чутото. Аз съм човек, който разведрява обстановката 
и решава проблеми, но знам, че ако се опиташ да повдигнеш неговото самоуважение или 
увереност, това може да има доста нежелателни последици. 

Съвсем навреме се научих да не давам съвети и да не ободрявам; само съчувствам и 
разоръжавам. Има за какво да се говори със съпругата ви. 

Възможно, вие искате тя да реагира на вашите бед-бийтове или неудачни сесии по определен 
начин. Може би, вие сте точно такъв тип човек, който се нуждае в насърчаване, или ви е нужен 
някой, който ще ви изслуша. Това е индивидуално и това ще й даде план за действия в онзи 
момент, когато сте готови буквално да скочите от покрива. Как да ви разубедят да се откажете 
от тази необмислена постъпка? 

Прекарвайки времето заедно 

Времето, прекарано заедно, е още един момент, над който трябва да работят и двете страни. 
Ако и за двамата е по-добре времето за покера да е уговорено предварително, опитайте именно 
този начин. Но винаги трябва да се проявява гъвкавост – ако по график времето за покера 
свършва в осем, съпругите не трябва да стоят под вратите в 8:05 и да потропват с крачето. Също 
така, бъдете реалистични по отношение на времевите рамки, които съобщавате на партньора 
си. Не е нужно да се опитвате да ме ощастливите с новина, че ще играете покер до 10 вечерта 
само за да ви хвана, че висите във форума на 2+2 в 11:30. Разбира се, форумите, постовете и 
изучаването на история на ръцете са много важни, но се убедете, че сте ги отчели в графика си и 
бъдете честни в това отношение. 

Напълно ми е ясно, че когато Дъсти е на масите, той е в недостъпна зона. От личния си опит знам, 
че, макар че той с удоволствие едновременно би говорил с мен за моя ден, след сесията той 
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няма да помни и дума, казана от мен. Не мога да го помоля да свърши нещо, когато той играе 
покер. Просто защото той е в къщи и е съвсем достъпен, седейки в съседната стая, това не ми 
дава право да вляза там и да му мърморя за капака на тоалетната чиния. Просто не е време за 
това и, колкото и да се старая, никакъв разговор няма да се получи. Това е много важно. Аз не 
съм супер-домакиня, но единственото, за което мога да попитам Дъсти, е какво иска за обяд. 
Всякакъв външен натиск е –EV и за двамата ви. Вие можете да се оплачете за капака по-късно. 
Колкото до времето, което прекарваме заедно, това е нещо, което се обсъжда. Аз обикновено 
го предупреждавам предварително, ако се набелязва нещо грандиозно и той няма да може да 
играе през целия ден. Ако се случва такова нещо, тогава няколко дни той играе по-дълго, за да 
си позволи почивен ден. Аз имам собствен живот и свои приятели, така че за мен изобщо не е 
трудно да си намеря занимание, ако той се кани да играе покер цяла вечер. Бъдете честни един 
с друг, обсъждайки колко време трябва да прекарвате заедно, за да бъдете щастливи, и всичко 
ще бъде наред. 

Понякога всичко се променя. Когато Дъсти гонеше статус SuperNova Elite през 2007 година, аз 
знаех, че през цялата година няма да се виждаме често и това беше доста натъжаващо. Но аз 
знаех, че това беше един вид инвестиция, а сега прекарваме заедно достатъчно време. 

Правете това, което по-добре за вашето семейство. Както и във всяка друга работа, ще е 
необходимо да се намери златната среда между времето и парите. Дори ако играете покер 
много, ще е хубаво да се разбира, че вие го правите и за двамата, за вашето щастие. Преди ми 
се струваше, че Дъсти играе покер толкова много (особено в спомената 2007 година) заради 
някакво самоуважение или признание, но когато си поговорихме за това, аз разбрах, че той 
просто се труди, за да можем след това заедно да вземем отпуска и да се наслаждаваме един 
на друг. Наистина е необходимо да бъдете искрени по отношение на разпределение на времето. 
Всичко това се обсъжда, но ето ви един план: в седмицата има 168 часа; 56 часа ние спим и 50 
часа – работим (5-дневна седмица, 10-часов работен ден). За свободно време остават около 60 
часа. След като приключите с това, останалото време трябва да оставите за вашата половинка. 
Ако тя ви поиска услуга, попитайте я, наистина ли иска да използвате времето именно така, или 
предпочита да вечеряте заедно и да идете на кино. Вие не знаете предварително, какъв ще е 
отговорът, но ако сте гъвкави и внимателни към нейните молби, времето, което ще използвате 
за покер, също ще бъде уважено.” 

Глава 28. Важността на добра диета 
Когато ставате професионален покер-играч, вашето тяло става един вид работно оборудване за новия 
ви бизнес. Ако искате да максимизирате ефективността на това оборудване, ще трябва да му 
предоставите повечко гориво. 

Дългата игра сама по себе си води до влошено хранене. Това е малкоподвижен начин на живот, 
принуждаващ ви да се заседявате дълго през нощта и дори да играете сутринта. Трябва да имате воля, 
за да не придобиете лоши навици. 

Влошеното хранене може да има лоши последици. В началото на кариерата храната ми беше много 
вредна – пица, чипс и друга „бърза“ храна – и моят доход страдаше от това. Не можех да играя 
ефективно след 2-3 часа игрова сесия, което означаваше, че вече не можех да играя качествено, или 
трябваше да правя почивки, за да се възстановя и да продължа сесията. 

Некачествената храна имаше огромно влияние и върху психиката ми. Аз бързо се превърнах от 80-
килограмов атлет в 100-килограмов дебелак. Никой не се чувства добре след това и това влияе върху 
всичко, включително, и върху резултатите в покера. 
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Кариерата ми в покера (както и целия ми живот) се върна към нормалния ритъм, когато започнах да се 
консултирам с професионален диетолог, живеещ наблизо, в Портланд. Ето какви съвети получих от него: 

 Първо, решете, колко време се каните да играете. От това зависи, как трябва да си планирате 
храненето си. Ако планирате да играете дълга сесия от 5-6 и повече часа, от решаващо значение 
да си изготвите план за хранене. В този случай, нахранете се добре преди играта (да се нахраниш 
добре не означава да се наплюскаш до безпаметство, а по-скоро да включиш в менюто си много 
качествена храна, съдържаща много протеини, натурална захар и полезни мазнини. Това, 
например, са яйца, авокадо, фъстъчено масло, ядки, пуешко и пилешко месо, плодове и 
зеленчуци). 

 Когато отивате да пазарувате, купувайте само това, което е разположено по краищата на 
помещението. В проходите често слагат неща, които едва ли ще бъдат полезни за резултатите 
ви в покера. Заради храната, обработена с химикали, вие ще мислите по-бавно. А по краищата 
на помещенията вие ще намерите пресни продукти. 

 Подгответе нещата, които ще ви трябват за зареждането с енергия, в това число и водата. 
Убедете се, че по време на игра ще имате бърз достъп до храната. Препоръчвам плодове, 
зеленчуци, ядки, извара, коктейли и протеинови пръчици. 

 Не забравяйте периодически да се храните по време на сесия, за да поддържате силите си. 
Помнете, всяко взимано от вас решение е важно, а дългосрочния план не го е грижа, дали сте 
били уморени или искало ли ви се да похапнете или сте умирали от глад. Покер е една дълга 
сесия и всеки път вие трябва да играете на максимум, ако искате да постигнете резултат. 

В покера няма площадка за отработване на удари. В голфа вие можете да направите само два удара и 
при това да се подготвяте един час. Тази практика едва ли прилича на истинско състезание. Същото не 
може да се каже за покера. Когато сте разбрали същността на важни концепции, това е моментът за игра 
на истинските маси и именно тук ще се определя реалния ви успех. 

Глава 29. Да си поставим цели 
Бизнесът е добър дотолкова, доколкото са добри съответните цели. Ако не си поставяте цели, успехът 
ще е щастлива случайност. Вашите цели – това е най-главното, към което се стреми вашата компания. 
Без целите си все едно вървите със затворени очи. 

Ако сте покер-про, имам за вас една добра и една лоша новина. Лошата се състои в това, че нивото на 
конкуренцията през последните няколко години силно нарасна. Играч, който сега печели от онлайн 
покер по $50 000 на година, би бил в световния топ 20 преди 15 години. Дойл Брансън и Джони Чен, 
които бяха най-добрите преди 20 години, сега вероятно ще се смеят над игрите, които се играеха тогава. 
Тогава в световните серии участваха по 200 човека; сега тук се опитват да се класират милиони. 

Добрата новина е в това, че никога преди не е било толкова лесно да подобриш нивото на играта. Преди 
десетина години се намираха 2-3 книги, които учеха на добър покер, но нито една от тях не може да се 
сравни с тези, които имаме сега. Да намериш някаква информация беше много трудно тогава, затова 
повечето играчи се „бореха“ сами. 

Сега можете да се възползвате от предимствата на системата. Така че, има и информация, и възможност, 
но ще имате достойна конкуренция. Победителите са тези, които имат мотивация да играят с час или 
два по-дълго, или да пропуснат разходка с момиче в петък или футбол – в неделя. Тези, които си поставят 
цели, подходящи имено за тях, постигат успех. 

В началото, трябва да си поставяте цели, свързани с обучението. Например, след работа отделете 2 часа 
за учене и следете за спазването на пропорцията 4 часа игра – 1 час учене. Когато не печелите пари, 
успехът в покера може да ви се стори несбъдната мечта, но ученето е стойностно занимание. 
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Когато навлезете в добър игрови ритъм, вашите цели могат да бъдат определен брой изиграни ръце, 
управление на банката, контролът над тилта и така нататък. 

Но най-важното в постигането на успеха в покера е време. В книгата си „Гении и аутсайдери: История на 
успеха“ Малкълм Гладуел е написал, че не можеш да се смяташ за майстор в дадена област, ако не си й 
посветил 10000 часа. Нищо не може да доближи целта да отиграеш 10000 часа покер до реалността, 
освен самата игра. 

Съдейки по собствения си опит, най-ефективните цели са тези, които са свързани с времето. По време 
на играта аз си поставям цели за броя изиграни ръце, или брой играни часове. Например, ако искам да 
изиграя 15 000 ръце за седмица, а средно играя по 1000 ръце на час, тогава аз трябва да играя 15 часа 
на седмица. 

Глава 30. Да бъдеш дисциплиниран 
Може да се каже, че сте наели на работа себе си, когато разглеждаме покер бизнеса. Вие сте началник 
на самия себе си и, ако искате да преуспеете, вашият началник трябва да бъде най-строгият началник 
на света. Дисциплината е всичко. И не само защото това в собственият ви бизнес, но и защото вие 
работите у дома, където вашите деца, съпругата ви и вашите съседи могат да делят работното ви 
пространство заедно с вас. Нещо, което е още по-лошо, вие изграждате бизнеса върху платформа, която 
едновременно е предназначена и за забавления. Освен да играете покер, вие на компютъра можете да 
играете и видео-игри, да гледате видео, да проверявате спортни резултати, да четете пощата и да висите 
в чата. 

Не е възможно постоянно да се разсейваш и да имаш успех. Ако сте решили да се захванете сериозно, 
тогава не трябва да има нищо друго, освен вас и вашите маси. Нищо. Би били нелогично да се толерират 
разсейващи фактори. Ако ви е нужен успех, защо тогава да се обръщате към всичко това?  

Тук са няколко момента, на които аз обръщам внимание, за да остана концентриран върху играта: 

 Обърнете внимание върху броя на масите, на които играете. Ако ви остава време да ровите из 
нета, тогава, вероятно, бихте могли да добавите още някоя друга маса. 

 Правете записи. Записвайте действията на опонентите си, когато не участвате в ръката. 
Наблюдавайте ги така, сякаш вие самите участвате в ръката. 

 Изключете всичко. Дори не си помисляйте да оставяте телефона си в стаята. Изключете 
месенджъра си, не се поддавайте на изкушение да проверявате пощата си. Не можете да 
очаквате уважение от другите, ако не уважавате себе си. Потапяйки се в атмосфера, където няма 
да сте достъпни, вие сякаш казвате на другите, че това е сериозен бизнес за вас. 

 Предварително помолете да не ви безпокоят. Очертайте граници. Трябва да го направите така, 
за да уважават това, с което се занимавате. Ако съпругата ви, приятелката или приятелите ви 
разсейват, те, вероятно, мислят, че това е нормално. Веднага очертайте границите за достъпност, 
за да разберат, че сте настроени сериозно.  

Вие не искате да бъдете просто играч. Вие искате да бъдете велик и за това покерът трябва да победи в 
битката за вашето внимание с другите занимания, които могат да ви разсейват. 

Глава 31. Да използваш ли чата или не 
Най-добрите работници са тези, които последни научават кой, какво и за кого е казал, кой с кого спи или 
кой си търси друга работа. И това е така, защото те са заети с работа. 

Аз имам същото отношение към използването на игровия чат по време на игра. Диалогът може да бъде 
оживен и дори да носи информация. Но по същността си той прилича на клюките в офиса, и, 
следователно, е разсейващ фактор. 
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Да използваш отвличащ фактор във вашия бизнес съзнателно е нелогично. Всякакъв вид разговори в 
чата може да привлече вашето внимание. Помислете за това, че вие, първо, взимате пари от тези хора 
и, второ, това е анонимен форум и ето ви рецептата за получаване на негативна енергия. 

Има ли причини чатът да остане включен? Вие можете да получите някои полезни сведения, ако 
опонентът ви говори много. А ако той обикновено е неразговорчив, а сега направо пише като 
картечница, тогава има вероятност, че той е в тилт и вие можете да използвате това, за да имате 
предимство над него. 

Но дори и този плюс може да стане минус, колкото и странно да звучи. Позволете ми да обясня. Да 
речем, вие сте срещнали играч, който, ако се съди по чата, е в очевиден тилт. В резултат, вие оставяте 
чата включен, за да видите, какво казва той. Докато отделяте време за него, вие може да пропуснете 
нещо, което се случва на другите маси. Заслужава ли да имате тази информация от един тилтнат играч, 
за сметката на потенциалните загуби на другите маси? Отговорът, вероятно, е отрицателен. Понякога аз 
включвам чата просто за забавление и обикновено се намират стотина човека, които искат да си 
побъбрим. Двадесетина от тях могат да са прота, които ми пожелават успех, или ми съобщават, че гледат 
моите видео материали. Другите двадесет ми съобщават, че искат отново да получа сърдечен пристъп, 
или, че просто ме ненавиждат. 

Сложно е от тази информация да извлечеш нещо положително. Няма никаква възможност да 
предвидиш, каква полза или вреда ще ви донесе чата, така че, когато сте на масите, по-лесно е просто 
да го изключиш. 

Обаче, съвсем друга работа, ако говорим за хедз-ъп. Когато играя само срещу един играч, моят чат 
винаги е включен, защото има голяма вероятност опонентът да ме помоли да играем на още една маса 
или да повишим лимита. Ако аз играя с него ХЪ, значи съм убеден, че той е по-слаб от мен и аз разбира 
се искам да играя с него. И ако такъв опонент ще продължи да играе, ако го развличам, тогава 
определено ще общувам с него в чата. Аз не искам той да си ходи и затова ще насърчавам да играе още 
и когато той губи, аз ще му напиша „О, човече, съжалявам. Това беше труден двубой“. Това може да го 
насърчи да остане. 

Глава 32. Избор на игра 
Универсалната истина в бизнеса гласи: „Пазарът може да бъде навсякъде“. Универсалната истина в 
покера е „Най-слабите ви противници са най-добрите ви клиенти“. 

Как са свързани тези две истини? Всеки път, когато сядате на покер-масата, вие избирате дислокация за 
вашия бизнес. Едно от най-забележителните преимущества в покера е в това, че вие всеки път можете 
да изберете местоположението за вашия бизнес. Представете си, че сте отворили ресторант на най-
доброто според вас място, но в същия ден Мортън и Рут Крис също са отворили техните ресторанти, при 
това там, където има повече хора, а и цените при тях са по-ниски. Би било страхотно, ако можехте на 
следващия ден да си преместите ресторанта на друго място, нали? И именно в това е цялата прелест на 
покера. Изборът на масите, на които ще играете, е основата на успеха в покера. 

По-рано беше така: записвате се в листа на чакащи, за да играете на масата със слаби играчи, и съвсем 
скоро вие вече играете. Обаче, днес за тези маси ще чакат поне 12 човека, преди да разберете, какво 
става. И всичко е заради това, че сега има програми, които търсят слаби играчи и ви съобщават, кога те 
играят. Такива програми имат всички. Веднъж четох във форума на 2+2, че съм създал собствена 
програма, която е по-бърза и по-находчива от другите, защото „никой не сяда да играе с рибата по-
бързо от Leatherass”. Най-забавното е, че аз изобщо не използвам подобни програми. Наистина, 
попитайте на Dragthebar.com и те ще потвърдят, че аз изобщо не разбирам от компютри, затова всичките 
тези клюки за суперкомпютри са много забавни. 
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Аз просто поглеждам в лобито и се опитвам да следя всичко, което се случва. Отделям голямо внимание 
на това, което се случва в лобито, тъй като програмите за избор на маса леко изостават и аз мога да 
изпреваря другите, проследявайки нещата ръчно. Знаете, както се казва: ако искаш всичко да е 
свършено както трябва, направи го сам. 

Ето как аз намирам слабите играчи: 

 Отбелязвам всеки слаб играч, по този начин ги виждам на екрана. Във FTP/PokerStars има 
система за отбелязване с цветове, така че всеки играч може да бъде отбелязан по определен 
начин според това, как те играят (тайт, агресивни, добри, слаби или много, много слаби) но аз 
отбелязвам само слаби играчи и затова ги виждам веднага. По подразбиране предполагам, че 
всички останали са професионалисти и обикновено не греша. Имайте предвид, че този начин е 
особено добър за мен, защото играя на по-високи лимити, където играчите не са чак толкова 
много. На по-ниски лимити бих препоръчал да отбелязвате всякакви играчи, защото там те са 
много. Като минимум, бележете поне явните риби. 

 Не се страхувам да напускам масата, ако нямам добра позиция. В идеалния случай вие трябва 
да сядате точно вляво от слабия играч. Вие искате да го изолирате. Обикновено, рибата или 
фолдва, или колва и по този начин в пота ще бъдете само вие и тя. Вие искате да играете с нея 
толкова често, колкото е възможно. Ако в позиция вместо вас седи друг добър играч, то, 
вероятно, той ще ви ри-рейзва всеки път, когато вие влизате в пота след рибата. Такова нещо 
изобщо не ни е изгодно и затова често аз просто ставам от масата. Успехът в бизнеса се изгражда 
върху възможността да кажеш „не“, както и върху възможността да кажеш „да“. Пропилени 
напразно усилия е пропиляно напразно време, което на свой ред е загуба на пари. 

Глава 33. Работни часове 
В бизнеса е важно да сте достъпни за купувачите в най-доходоносното време. Кафенето няма да се 
отваря само вечерта, както и барът няма да се затваря в 18:00. 

Основното правило е да се стремиш да играеш, когато обикновените американци не са на работа. 
Разбира се, покер е международно предприятие, така че, в същност, вие можете да играете по всяко 
време. Но най-голямото количество онлайн играчи е именно от САЩ, затова времето след обяд, 
вечерите и почивните дни – съобразно американското време – са най-изгодните за игра часове (е, вече 
ги няма – бел. на прев.). 

Неделята е най-добрият ден, защото именно в неделя FTP и PokerStars организират главните си турнири. 
Гарантираните печалби там са милиони, така че само тези турнири привличат хиляди хора. Количеството 
играчи в тези зали в неделя може да достигне 250 000 – 500 000. 

По този начин, това е два пъти повече, отколкото играчите, които играят в делничен ден след обяд, което 
означава, че ще има два пъти повече нередовни играчи, а може дори и повече. Разбира се, това 
означава, че ще играят и повече професионални играчи, така че конкуренцията ще е по-голяма, ама и 
наградата е по-голяма. Суровата действителност в нашия бизнес е такава, че, за да постигнете по-добри 
резултати, вие трябва да играете тогава, когато бихте могли да правите нещо друго. И аз не съм 
изключение. След работа и през почивните дни по-добре бих заминал на някъде със съпругата си или с 
приятелите си, или просто бих погледал футбол или бих се поровил из интернета. 

Но жертвата си заслужава. Вие се опитвате да изкарате много пари и когато ви се ще да правите нещо 
друго, ще играят най-слабите опоненти. 

Съветвам ви да си направите такъв график, че вашите „почивни дни“ да се падат в друго време. 
Направете така, че във вторник вечерта да сте с приятелката си, а в сряда през деня – ще играете голф 
или ще се мотаете с приятелите си. 
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Разбира се, това не винаги ще е удобно и за някой може да е компромис да раздели обикновения 
почивен ден на две части: половин ден вие работите, а другата половина – почивате и сте със 
семейството си; същото е и с вашите лични „почивни дни“. Смисълът е в това, да се стремите да играете 
покер колкото можете повече, когато игрите са най-много. 

Аз осъзнах тази концепция много отдавна, още когато прочетох в книгата „Теория на покера“ на Дейвид 
Склански следните думи: „Трябва да направите всичко възможно, за да не заспите, ако играта е 
достатъчно добра“. Дейвид е прав. Това е нещо, което вие трябва да пожертвате за покера, ако искате 
да ставате все по-добри и по-добри. 

Тази схема има и предимство, защото вие можете да почивате, убедени, че в живота ви ще бъде 
постигнато равновесие. И вие ще имате възможността да грабнете своето парче от тортата. 

Също така искам да добавя: празниците, без всякакви съмнения, са най-доброто време за игра. По 
празниците, обикновено, играят още повече хора, освен това ще има и повече нередовни играчи, които 
играят, сърбайки някакъв коктейл. Рождество е най-подходящият празник за игра, защото много хора 
по това време получават годишните си бонуси. 

Глава 34. Турнири или кеш? 
Във всеки бизнес е важно да определиш къде да инвестираш времето и парите си – основните му 
продукти.  Колкото до моят покер-бизнес, аз ги инвестирам в кеш игрите. Това не е лесно. Като кеш-
играч, аз по цял ден трябва да взимам сложни решения. Едва ли това е много привлекателно. Вярно е, 
че играя на високи лимити, където можеш да кажеш: „Еха, днес спечелих $20 000“. Но за повечето 
играчи на по-ниски лимити, които се опитват да спечелят по стотина долара на ден, това не изглежда 
чак толкова яко. 

Турнирите – ето къде е цялата слава. Ако турнирът се пада на почивен ден и в него има много участници, 
тогава наградата за първо място може да достигне $300 000 - $400 000. Това е огромна сума. Това, в 
същност, е цяла къща. В такива дни желанието да се играе кеш изчезва. Ако сте започнали по същия 
начин, като мен, имайки само $1000 в акаунта си, тогава привличането на турнири се преодолява 
наистина трудно. 

Но успехът в турнира практически изцяло зависи от късмета. Късметът е фактор, влияещ върху изхода 
на всяко раздаване, но на дистанция, уменията са определящи и именно те носят доход. Това е добра 
новина за кеш-играчите, при които възникват хиляди сходни ситуации. Ами, как стоят нещата при 
турнирните играчи? 

За разлика от кеш, в турнирите блайндовете и антетата се увеличават с всяко ниво. Това кара играчите 
да играят повече ръце, за да увеличават размера на стака си. Ако те не успеят да увеличат стака си, тогава 
съвсем скоро залозите ще станат прекалено големи в сравнение с количеството на чиповете им. Когато 
това се случи, късметът започва да играе по-голяма роля, отколкото умения. На този играч вече се налага 
да избира такава ръка, с която той ще влезе ол-ин (умения) и да се надява (късмет), че тя ще издържи. 
С други думи, той се надява, че ще му провърви. 

Структурата на еднодневните турнири само задълбочава значимостта на късмета. Ако в турнира играят 
много играчи, или, ако той има стръмна структура, тогава късметът има още по-голяма роля. 

Да имаш само умения за турнира не е достатъчно. Ако в турнира играят 10 000 човека, тогава шансовете 
на един велик играч, разбира се, са по-високи от 1 към 10 000. Победител на WCOOP Дан Харингтън 
веднъж направи следната аналогия: „Турнирите по своята същност са лотария“, - каза той. – „Някои 
играчи са толкова бедни, че участват в лотарията, но те нямат лотариен билет. Може би, средните играчи 
имат по един билет. Един действително добър играч може да има два или три билета, а великият играч 
– разполага с пет или шест. Но все пак те играят на лотария“ 
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Това означава, че вие прекалено много оставяте на волята на съдбата, когато играете турнири. В бизнеса, 
дали ще харчите парите и времето си за да преговаряте за продажби, резултатите от които зависят само 
от късмета? Не, няма да го направите. Ето защо аз съм професионален кеш-играч. Благодарение на 
моите умения аз успявам по-често и това ми донася стабилен доход. Турнирите отвличат от основната 
цел, а именно: да имам стабилен доход. По-рано съм споменал за важността на това да бъдеш 
специалист в една област. Ако вие играете турнири, тогава вие се специализирате в няколко области. 
Там много неща могат да потръгнат не така, както трябва, а ако всичко ще е наред, ще е само защото ви 
е провървяло. 

И още една особеност от живота на турнирните прота – животът им се върти около няколко големи 
събития. В графика на кеш-играч има колебания в различни посоки, но той основно се качва нагоре. 
Графикът на турнирния играч е пълна неразбория, той е навсякъде. 

Да речем, след една година графикът на кеш-играч, изкарал $300 000, ще прилича на линия, която 
постепенно се качва все по-нагоре и по-нагоре. Той е губил $8000, след това е печелили $10 000 – бавно 
и уверено. Графиката на турнирния играч обикновено постепенно слиза надолу със стремителни 
изблици нагоре. И именно късметът в крайна сметка ще влияе върху това, доколко са големи тези 
„изблици“ и колко често те ще се появяват. 

За играчите на живо турнирите е кулминация на тяхната игра и изкушението само нараства. Славата е 
невероятна. Ако успеете да изблъфирате Фил Айви на телевизионна маса, вие завинаги ще станете 
герой. Но според мен, не си заслужава. Занимавайки с това, с което се занимавам аз, вие няма да станете 
световно известен, но нали имаме цел да си осигурим живота, а не да рискуваме всичко. Ако говорим 
за максимално ефективно водене на бизнес, тогава най-добре да си останем в кеш-игрите. 

Глава 35. Програмно осигуряване за получаване на максимална печалба. 
Когато решавате, нужно или не е нужно да закупувате ново оборудване за вашия бизнес, вие 
преценявате, дали то ще донесе на компанията ви допълнителна печалба и кога. Ако печалбата от това 
оборудване е по-голяма от разходите за придобиването му, тогава е разумно да го поръчате. 

Оборудването (включително и софтуер), което закупувате за покера, обикновено има свойство добре и 
бързо да се откупва. 

Помислете за взимане на нов компютър, който може да ви струва $1 500. Скоростта му, възможно, ще 
ви позволи комфортно да играете на 6 маси, вместо 4 – а това 15% растеж, който бързо ще ви върне 
разходите. 

Инвестиции в оборудването ви са инвестиции във вашата игра. Те не трябва да бъдат огромни, за да се 
откупят. Настоятелно ви съветват да вложите парите си в Holdem Manager – този аналитичен инструмент 
в покера. Той ще ви позволи да повишите вашия уинрейт и да се качвате по лимитите. Той е много 
полезен, тъй като съвсем буквално регистрира всеки аспект от вашата игра. Това е супер-статистически 
инструмент, който оценява не само вашата игра, но и играта на опонентите ви. 

Ако се запитате „ако аз заложа, тогава колко често този опонент ще фолдва“, то ХМ ще отговори на 
вашия въпрос. Той пресмята шансовете на всеки потенциален резултат или действие. Мисля, че това е 
най-добрият инструмент за проследяване на прогреса във вашата игра. 

Аз използвам ХМ малко по-друг начин. Смятам, че нито една програма не може да взима решения по-
добре от човека. Ако аз играя покер срещу един пич вече три години, никакъв компютър няма да ми 
разкаже това, което вече знам за него. Аз използвам ХМ, за да следя играта си, както и за проверка на 
догадките, които имам относно някои от опонентите ми. Покер е динамична игра и когато нещата се 
опират до въпроса, дали да залагам или не, аз се осланям на собствените си инстинкти, а не на 
компютърния интелект. 
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Глава 36. Важността на рейкбека 
Онлайн покер-зали взимат някакъв процент от всеки пот, за да финансират работата си. Обикновено, 
този процент се нарича рейк. Рейкбек е онази част от рейка, която вие, като потребител, можете да 
поискате чрез афилиейт. Това е същото, като да добавиш, например, 30% към вашата минимална 
печалба. Това съвсем не е зле – в същност, това са лесни пари. 

Хората, които играят много, се издържат за сметката на рейкбек. Професионалния играч може да 
изкарва само от рейкбека по $4 000 - $7 000 на месец, което е напълно достатъчно за покриване на 
месечните разходи, ако се случи да приключи месеца на нула. 

Имено това ме поддържаше в началото, когато играех по 400 часа на месец. 

Смисълът е в това: за да получиш рейкбек, трябва да регистрираш акаунта си чрез някой афилиейт (сайт, 
с който залата работи – не мисля, че това сега е точно така). Ако не сте регистрирали акаунта си в залата 
през някой афилиейт, няма да получавате рейкбека1. 

Анализ на рейкбека от Майкъл Скелтън (www.rolledontheriver.com): 

Покер-залите използват един от двата метода за взимане на рейк: разпределен (Dealt) и платен 
(Contributed). 

„Разпределен“ метод 

При този метод рейк, взет от всеки пот, се разпределя по равно между всички играчи, на които са били 
раздадени карти. Благодарение на това, чистият месечен доход (ЧМД), изкаран от всеки играч в 
определено раздаване, се изчислява лесно: (рейк/брой играчи в раздаването). 

И така, ако, например, в даден пот е взет рейк $10, а в раздаването са участвали 6 човека, тогава 
формулата ще изглежда така 

10/6 ≈ 1.66 

Ако предположим, че тази ръка е изиграна във Full Tilt, където максималният рейкбек е 27% от 
определена от нас сума, тогава спечеления рейкбек може да се изчисли по следния начин: 

10/6*0,27 = 0,45 

„Среден платен рейкбек“ 

„Платеният“ метод, както вече вероятно сте се досетили, работи само ако вие наистина сте вложили 
пари в пота (и, следователно, някаква част от тях е рейк). Така, месечния доход се разделя по равно 
между всичките играчи, чиито пари са в пота. От тук можем да получим следната формула: 

(общ рейк)/(брой играчи, сложили пари в пота) 

Например, да предположим, че са ни раздали ръка, които сме фолднали от малкия блайнд. Финалният 
пот е $10 и съдържаше пари от трима играчи. Тогава нашия MGR, или платения от нас рейк ще е равен 
на: 10/3 = 3.33, а рейкбек, следователно, ще е 10/3*0,27 = 0.9. 

„Индивидуално платен метод“ 

Макар че това е най-малко популярен метод за пресмятане на MRG, все пак той има място, затова съм 
го включил тук. Този метод е лош за тайт-играчи, защото те не участват в толкова ръце, за да бъде той 
изгоден за тях. 

                                                           
1 Няма да се спирам подробно на това, но ще посоча методите за разпределението на рейкбека – всяка зала си 
знае работата и сега нещата са доста различни – бел. на прев. 

http://www.rolledontheriver.com/
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При индивидуално платен метод за всеки играч се начислява рейк, пропорционален на парите, които са 
вложени в пота. Играчът, който е хвърлил ръката си префлоп (и който не е на блайндовете) не получава 
нищо, докато играчът, който е вложил най-много пари в пота, плаща най-голям рейк. 

Трябва ли да търся сайт със „заплатена“ система за начисляване на рейка или с „разпределена“ система? 

Системата за начисляване на рейка не трябва да влияе много върху избора на сайта, в който искате да 
играете (по-голямо внимание трябва да отделите на качеството на играта, софтуера и т.н.); обаче, ако 
това щеше да е решаващ фактор, тогава може да се смята, че „разпределена“ система е по-изгодна за 
тайт-играчи (типични ТАГ-ове), а „заплатената“ – за тези, които играят голямо количество ръце 
(например, хедз-ъп играчи). 

Ето и списък със сайтове и техните методи за определяне на рейк: 

Betfair - заплатен 

Bodog - разпределен 

Cake Poker - разпределен 

Cereus - заплатен 

Entraction заплатен 

Full Tilt - разпределен 

IPN/Boss - заплатен 

Ipoker - разпределен 

Merge Network -заплатен 

Ongame Network - заплатен 

PKR - заплатен 

PokerNexus - заплатен 

PokerStars – Нямат рейкбек, но точките FPP се раздават по разпределен метод 

Prima - заплатен 

Глава 37. Данъци, отчет за доходи и влиянието им върху банкрола 
Тук, в България, не плащаме данъци върху доходи от покера. Но все пак, може да е интересно, как 
стоят нещата с данъците и трябва ли да ги отчитаме. Но, ако си професионален играч, тази глава 
може да е интересна. Все пак, трябва да имаме и нещо зад гърба си. 

Ключът за превръщането на покера в работа е отчитането на доходите. То не само помага да сте готови 
за времето, когато трябва да плащате данъците, но и да си следите вашите резултати всеки месец, всяка 
година. 

Аз пазя историята на всичките ръце, изиграни от мен във Full Tilt и PokerStars, зареждам ги в Hold’em 
Manager, който изпълнява две функции. Той анализира играта ми до най-малки подробности от 
статистическа гледна точка, както и ми предоставя цялата информация, която ми е нужна за данъчните, 
и която в противен случай бих съхранявал в Quiken или друга подобна програма. 

Данъците се различават, особено извън Щатите. Не съм никой, за да ви давам съвети по отношение на 
данъците. Но ще ви разкажа за подготовката към плащането на данъците в онзи аспект, който се отнася 
до вашия банкрол. Лесно е да гледаш баланса в акаунта си и да мислиш, че всичките тези пари ти 
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принадлежат. Но това не е така. Когато работите за някого, вие получавате заплата, от която вече са 
взети данъците. Но съвсем друго нещо е, когато имате собствен бизнес. 

Съветвам ви да имате две сметки в банката. Когато правите кешаут, сложете сумата за данъка в една 
сметка, а останалото – в друга. Например, ако теглите $100 000 и от тази сума трябва да платите на 
държавата $3 000, тогава в едната сметка внесете $7 000, а в другата - $3 000, и не ги пипайте докато не 
дойде времето да плащате данъците с тях. 

И така, как това влияе върху вашия банкрол? По-рано казахме, че за да се качвате спокойно по лимитите, 
трябва да имате 100 бай-ина за текущия лимит. Ако вече имате 100 бай-ина, но все още не сте платили 
данъците, това означава, че ви е рано да се качвате на този лимит. На някой може да му се стори, че 
това е твърде консервативно, но имено така правех аз през цялата ми кариера, и не съжалявам за това. 

Глава 38. Не слушайте критиците 
В бизнеса има такава поговорка: „Колкото по-високо се качваш, толкова по-добре всички виждат твоят 
задник“. Колкото по-добре вървят нещата във вашия бизнес, толкова повече хора внимателно ще следят 
всяка ваша крачка и толкова по-забележими ще станат всичките ви грешки. 

Мнозина от нас, онлайн играчи, забравиха, че ние играем покер – игра, която обикновено е 
предизвиквала стрелба на Дивия Запад. Играта е била работа за истинските мъже. 

След малко повече от столетие играта премина от времената на каубои и бандити в сегашните дни, и 
играчите сега по-скоро приличат на борсови агенти. Играта става интелектуално състезание. И двете 
епохи са обединени от големи суми пари, които са сложени на масата, и, в края на краищата, вие играете 
срещу реални хора, а не срещу техните „никове“. 

Колкото повече ставате професионалист, толкова по-малко ви се иска да се въвличате в с нищо 
несвързани диалози. Когато са ме блъфирали, и аз казвам: „Еха, трябва да направя допълнителни 
сметки на моето EV, за да намеря грешка. Може би трябва да коригирам сметките си. Неправилно 
определих диапазона на този пич?“ И опонентът ми определено може да каже: „Да, блъфирах те, 
копеле“. 

Трябва да запомните едно важно нещо: има един човек, който ви подкрепя, и това сте вие. Докато 
ставате все по-успешни, на момчетата, които са редом с вас на масата, това ще им струва много пари. Те 
няма да ви обичат за това нещо – и те имат причини да изкажат недоволството си, както и да го направят 
веднага и анонимно. В покер-общността, сякаш, е разпространен само един начин да си въртиш бизнеса 
си яко, а всички останали методи – съвсем не са „яки“. Яко е, когато отваряте покер клиента си, играете 
лууз и агресивно, бъбрите непрестанно, опитвате се да предизвикате тилт у опонента и правите супер 
колове в огромни потове. Вие се качвате по лимитите, вашето его издържа на сериозна конкуренция; 
след това вие в един прекрасен момент фалирате, а после си го връщате. 

Моят метод е бавен и уверен, със спазване на основни принципи за водене на бизнес и той явно не 
попада в категория „яко“. Изтърпял съм множество нападки и насмешки, започвайки буквално от 
втората ми покер-сесия. Аз печелех с показатели, които досега никой не е виждал: 100 бб на 100 ръце 
на огромна дистанция. Бях мулти-тейблър и все пак поддържах уинрейт, който беше недостъпен на 
никой друг, дори на тези, които играят на по-малко маси. Вместо да повтарят моите действия, критиците 
със всички сили се опитваха да ме оклеветят. Действията им бяха противоположни на тези, които 
очаквах, изхождайки от миналия ми опит в голфа и бизнеса. 

Съветът, който е в тази книга, еднозначно ще ви помогне за изкарате много пари – доказал съм го чрез 
7 милиона изиграни ръце; но този съвет „не е як“, поне от гледната точка на общото мислене в покера. 
Културата на онлайн покера е доста странна. Потапяйки се в нея, вие трябва да разбирате, че критиката 
ще ви очаква на всяка крачка и тя само ще се засилва докато правите успехи. Тя се храни от завистта. 
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Не пилейте времето си по форуми и блокирайте всичките чатове. 

Да искаш справедливост онлайн е умряла работа. Просто вървете към целта си. 

Глава 39. Задължително четене 
Както и във всеки бизнес, вашето време е пари. Всичко, с което се занимавате извън покера, трябва да 
се оценява от гледната точка на това, колко бихте могли да изкарате през това време от покера. 
Например, времето, което отделяте за четене на книга, може да ви струва много скъпо – защото вместо 
това бихте могли да играете. Тъй като ние се стремим към максимална ефективност, то тази книга вече 
не може да се смята за развлечение – не, сега тя е инвестиция. 

Прочел съм доста книги, когато тъкмо започнах да опознавам играта, и някои от тях ми помогнаха много. 
Други, пък, не струваха дори и хартия, на която бяха отпечатани. 

За да бъде една книга полезна, първо и главно, тя трябва да бъде написана от някой, който заслужава 
доверие. Има много книги, авторите на които са играчи, на които просто им е провървяло да се проявят 
на известен турнир, и в резултат те станаха известни. Такива играчи не трябва да се смятат за експерти. 
Попитайте инструкторите от Stoxpoker или Cardrunners, могат ли да ви препоръчат някоя конкретна 
книга. Нужна ви е книга, написана от играч, който е печелил през голям период от време в игра, на която 
е посветена книгата. 

Също така, убедете се, че книгата разказва имено за тази игра, която ви е нужна, или, в която искате да 
се подобрите. Например, не правете грешка, купувайки книга за кеш, ако сте турнирен играч, и обратно. 
(Същото се отнася и за видео). Кеш и турнири са абсолютно различни животни. Любимият ми автор е Ед 
Милър – владелец и инструктор от Stoxpoker.com. Той е абсолютен гений (с дипломите от МИТ по физика 
и електроника) и водещ програмист от Microsoft. Всичките му книги са добри, но бих препоръчал Small 
Stakes No-Limit Hold’em, Professional No-Limit Hold’em и No-Limit Hold’em: Theory and Practice. 

Глава 40. Как да узная, дали съм достатъчно добър? 
Как да узнаете, дали сте достатъчно успешни, за да превърнете покера в професия? Много е важно 
правилно да оцените степента на успеха – и след това да преразгледате оценката си. 

Моето определение за успех беше уникално. Аз се оправих от сърдечен пристъп, когато бях на 23 
години, ставах в 3 сутринта, за да седна зад волана на камион и да правя доставки за неблагодарни 
клиенти, които живееха съвсем близо да мен. Освен това, едва свързвах двата края и бях зависим от 
благоволение на моя бос – баща ми, чието уважение към мен се стопяваше с всеки изминал час. За 
момчето, за когото PGA тур беше само на разстояние в няколко месеца, това не беше живот в пълния 
смисъл на тази дума, живот, който търсех и заради който толкова усърдно работех. И, вместо това, към 
което се стремях, имах в сметката си само хиляда долара и никакви шансове да подобря положението 
си, освен да напусна работата си, всеки ден от която беше задушващ, отрицаващ цялото ми 
самоуважение, и – напразен. Бях отчаян. 

На този момент просто да имам офисна работа, където би се ценил моят ум, вече щеше да се смята за 
успех. Да печеля пари, работейки у дома зад компютъра, би било самото блаженство. А ако можех при 
това да печеля много повече, отколкото изкарвах, занимавайки се със семейния бизнес – това беше 
просто границата на моите мечти. 

Но се случи нещо забавно. Когато започнах да работя тази работа, тя не ми се стори толкова „велика“. 
За да стигна до там, където съм сега, трябваше да се катеря доста. Исках да стана най-добрият и, когато 
ставах такъв, отново преоценявах стойността на успеха за себе си. Сега критериите за моя успех са 
полезните неща, които мога да направя за хората. Вие постоянно трябва да преразглеждате 
определението си за успеха. 
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И все пак, как да определиш, дали си достатъчно добър, за да напуснеш работата си и да станеш 
професионален покер играч? Трябва да бъдете много внимателни и точни, за да не подцените или 
надцените цели, които си поставяте, тъй като късметът в покера е доста важен фактор. Може да ви върви 
няколко седмици. Ако от работата си изкарвате $500 на седмица, а за същото време успявате да 
изкарате $5 000 от покера, не напускайте работата си. Вие винаги трябва да го приемате за късмет, 
докато не бъде доказано обратното. Това се нарича минимизиране на вашия риск. Това, което не искате, 
е да се окажете кръгъл идиот, който е изгорил всичките мостове зад себе си, само за да осъзнаете след 
два месеца удачна покер игра, че не можете да се издържате от покера. Това може да разруши вашата 
увереност завинаги. Да бъдеш професионален покер играч изобщо не е лесно и отстрани това 
обикновено изглежда много по-привлекателно, отколкото е в действителност. Основното качество тук 
е търпение. Има голяма разлика между това, да играеш час или два вечерта, и да играеш по осем часа 
– трудни часове – всеки ден, а и да направиш съответните промени в живота си. 

Нищо не е по-обезсърчително от провала в работа, която обикновено се възприема от хората като 
глупост. Ако вие отлично играете футбол за отбора на колежа и се опитвате да попаднете в лига NFL, 
хората ще разберат стремежа ви. Но, ако се опитвате да постигнете успеха в нещо, което се възприема 
толкова негативно, както покера, тогава неуспехът ще направи от вас посмешище. Трябва да бъдете 
скромни и дяволски уверени в силите си, преди да захвърлите работата си „от 9 до 18“.  

 И така, как се определя това „достатъчно добър“? Ако сте турнирен играч, то трябва да показвате в 
продължение на година или повече много добри резултати, преди да напуснете обикновената работа. 
Заради структурата на турнирите, късметът може да ви се усмихне и вие ще спечелите $60 000 за един 
уикенд. Вие можете за един ден да спечелите повече, отколкото изкарвате за една година на вашата 
работа. Но е нужно доста повече време, за да се определи, къде тук е късметът, а къде – не е. Вие трябва 
стабилно да показвате добри резултати и да печелите пари от турнири в продължение на година или 
повече. 

При кеш игрите всичко е друго. Надбягването печели този, който не бърза и е постоянен. За да ви поставя 
планка, бих ви препоръчал да играете $0.5/$1 или по-нагоре с уинрейт 4бб на дистанция от 100 000 ръце. 
Това не е панацея, но може да послужи за общ ориентир. Има много фактори, които трябва да отчете, 
особено, по отношение на вашия начин на живот. Колко трябва да се печели от покер – отговорът на 
този въпрос е индивидуален за всеки. Ако вие сте ерген, живеещ в Тайланд, ще ви е нужно по-малко, 
отколкото на някой с жена и три деца, живеещ в Манхатън. Но, ако биете играта си с уинрейт от поне 
4бб в рамките на 100 000 ръце, вероятно, вече сте готови да станете про. 

Глава 41. Как да обясните, как си изкарвате прехраната 
Неотдавна направих доста голямо дарение във фонда на една некомерсиална организация близо до 
мястото, където живея, в Портланд. 

Изпълнителният директор беше достатъчно вежлив да ме покани веднъж да играя с него голф. Играта 
имаше място точно няколко седмици преди раждането на първото ми дете, Ленона. 

Когато влязохме в беседката да пием чай, директорът ме попита: „Е, когато дъщерята ви порасне, какво 
се каните да й кажете за това, как печелите прехраната си?“ 

„Какво имате предвид?“ – попитах аз, леко озадачен. 

„В смисъл, нали не можете да й кажете, че сте професионален покер играч, - отговори той с усмивка, - 
не можете да й кажете, че сте играч“. 

Този въпрос ме порази. Съвършено е очевидно, че моите „неправедно придобити“ пари бяха 
достатъчно добри, за да може той да приеме моето дарение, но същевременно и толкова мръсни, че не 
мога да кажа на дъщеря си за това, как съм ги спечелил. 
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Макар че мнението за покер-професионалисти значително се подобри в сравнение с онези времена, 
когато започнах да играя, това, че хората, далеч не винаги ще бъдат впечатлени от това, че вие 
професионално играете покер, е неизбежно (мога само да си представя, какво беше на Дойл Брансън, 
Чип Рийз, които без съмнения са получавали от околните купища порицания за това, как си печелеха 
прехраната). 

Благодаря на WSOP, който постоянно показват по телевизия, за това, че той значително подобри 
мнението на хората за покера. Но все още не е дотолкова, колкото би ни се искало, от гледната точка на 
масово признание. 

Когато тъкмо започнах да играя професионално покер през 2005 година, практически всички, с които 
говорех за това, ме смятаха за луд. Не можех да понасям, когато ме питаха, какво работя. Обикновено 
аз тъпо отговарях: „Е, можете да вярвате, или да не вярвате, но аз професионално играя онлайн покер. 
Знам, това звучи малко странно, нали? Но, аз поне мога да се издържам“. 

Бях готов да потъна в земята, когато говорех така, и се молех събеседникът ми да не започне да ми чете 
конско. Скоро осъзнах, че толкова неуверен отговор е противоположно на това, което трябва да казвате. 

Моят съвет е същият, както онзи, който даде моята съпруга – казвайте това гордо и ясно. Важно е да 
вярвате в това, което казвате. В края на краищата, ако от вашите думи не става ясно, че това е добра 
работа, защо другите трябва да повярват в това? 

Ако с усмивка на лице кажете „аз играя онлайн покер и за мен това е най-добрата работа“, шансовете 
да срещнете положителна реакция ще нараснат стократно. Вместо да бъде човек, с който всички ще се 
подиграват, вие ще станете обект на завист. На хората им харесва духът на независимостта, който се 
появява във вас благодарение на такива смели постъпки, и на тях им се иска да имат поне част от него.  

Ще завърша тази част така, както я започнах, а именно, с думи: не работата облагородява човека, а 
човекът – работа. 

Част 2: Стратегии 
Глава 1. Десет най-често срещани ситуации – как да ги играем 

1. Игра с дроу в позиция 
Няма много неща, които доставят толкова удоволствие в NoLimit Holdem, колкото да хванеш на флопа 
флъш-дроу или отворен стрейт-дроу. 

В NoLimit Holdem вие можете да вземете целия стак на опонента. Един от най-популярните начини да го 
направиш е да дочакаш силна ръка, като флъш или стрейт и да спечелиш от опонента със сет или овър 
чифт. 

Въпросът е стар като света – как трябва да се играе дроу. Трябва ли да го играете бързо, рейзвайки на 
флопа с намерението да сложите всичко на масата? Или трябва да го играете бавно, правейки чек или 
просто колвайки залога на опонента? 

В позиция с нътс-дроу: 

Ако предположим, че срещу вас играе само един опонент, тогава има няколко начина за отиграване на 
такава ръка, като отворен стрейт-дроу или флъш-дроу на флопа. 

Има едно важно правило, което винаги следвам – нътс флъш дроу се играе винаги бързо. Да 

предположим, че сме на маса 5/10NL и стаковете са по 100 бб. Вие колвате префлоп рейза от $40 с А♦5♦, 
блиндовете фолдват, и потът е $95. 
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На флопа излиза К♦2♦Т♥ и вашият опонент залага $70. Аз практически винаги рейзвам на такива 
флопове. Вероятно, ще рейзна 3 пъти размера на залога, т.е. $210. 

Вие имате няколко преимущества в такъв развой на събития, също така и опонентът ви може да фолдне 
ръката си и вие ще вземете пота. Опонентът ви може и да колне вашия ри-рейз, и тогава ще ви се наложи 
да поиграете още малко на следващите улици. Но, съдейки по моя опит, това е най-малко вероятно. 
Повечето опоненти още на флопа ще решат, дали да ри-рейзнат и да влязат ол-ин с ръката си, или просто 
да я фолднат и да изчакат друга удобна ситуация. 

Ако опонентът ви решава да влезе ол-ин, положението ви почти никога не е лошо. Фактически, една от 
основните причини да ви съветвам да рейзвате на флопа с нътс-дроу е, че вие можете да сложите 
всичките си чипове срещу играч с дроу, което е по-слабо от вашето. Ръце от типа QJ или по-слаби дроу 
често ще отговарят на вашия рейз и това ви предоставя възможността да сложите всичко на масата с 

шансове за победа от 79% срещу такова дроу, като 7♦8♦. Срещу ръка от рода Q♥J♣ вие ще имате 70% 
очакван дял. 

Ако вашият рейз на флопа се колне и на търна излезе бланкова карта както за вас, така и за диапазона 
на опонента (нещо, като шестица спатия), аз ви съветвам да продължите с агресия и да залагате 
приблизително около 2/3 от пота, опитвайки се да вземете пота. В пота ще има $515 и вие ще рискувате 
около $345, за да спечелите $515, така, че вашия залог на търна трябва да успява само в 40.1% от 
случаите – (345/(345 + 515) = 40.1%) – при условие, че имате нулев очакван дял. В такава ситуация вече 
сте ангажирани към пота и ще трябва да колнете. 

В най-лошия случай вие ще влезете ол-ин срещу ръка като КК, и все пак ще имате около 26% шансове за 
победа. Не е най-добрата ситуация, но не и толкова катастрофална грешка. 

Флъш- и стрейт-дроу в позиция 

Ако сте в позиция с флъш- или стрейт-дроу, има няколко варианта, които бих ви посъветвал да 
използвате при отиграване на такива ръце. 

Да предположим, че играем на 5/10NL, където в пота срещу нас е само един опонент и нашите стакове 

са по 100бб. Вие колвате в позиция рейза от $40 с ръка, като 7♦8♦. Блиндовете фолдват и потът е $95. 

Флопът е J♦3♦6♥. Опонентът ви залага $70 и размерът на пота става $165. 

В тази ситуация има няколко варианта за игра. При наличие на дроу, което не е нътс, аз разигравам 
ръката малко по-бавно, но с намерението да намеря възможност да взема пота на последващите улици. 
Аз обичам да миксирам действията си, в това число и да рейзвам с намерението да вляза ол-ин, 
играейки срещу опонент, с който се срещам редовно. Най-лошото е когато ви отговорят, но е важно да 
не ставате прекалено предвидими за своите опоненти, с които играете постоянно. 

Да речем, че сте решили да колнете залога от $70 и сега потът е $235. На търна излиза 2♣ и опонентът 
ви чеква. Това ви поставя в трудна ситуация, защото, ако чекнете отзад, тогава ще пропуснете добра 
възможност да вземете пота на търна. Ако заложите, тогава рискувате да попаднете на чек-рейз и да 
бъдете изхвърлен от  пота с дроу, което има добри шансове да вземе парите. Аз предпочитам да залагам 
в такива ситуации. Макар, че рискувате да се натъкнете на чек-рейз, честотата, с която ще ви 
принуждават да фолдвате по този начин, е по-малка от честотата, с която опонентът ще се предава и вие 
ще взимате пота. 

Има така също и вероятност опонентът ви да заложи сам на търна. Ако направи залог, той, вероятно, ще 
е около 2/3 от пота. Този залог в този случай ще е $155, при което потът ще нарасне до $390. 

Вашите шансове стават 2.5:1, а вашето дроу ще завърши на ривъра приблизително 1 път от 5, при 
условие, че всяка карта от нужната боя ни дава най-добрата ръка. По този начин, макар че от пръв поглед 
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този кол не изглежда да е печеливш, не забравяйте, че, хващайки печелившата си комбинация, имате 
добър шанс да се сдобиете с още един голям залог от опонента или въобще да вземете целия му стак. 

Така също, има вероятност, че опонентът ви блъфира, и вие, дори ако вашето дроу не завърши на 
ривъра, все още можете да вземете пота чрез залог на ривъра. В някои от случаи на ривъра ще хващате 
чифт седмици или осмици, което също ви помага да спечелите ръката. 

Още една причина да колнете залога на търна при пот-шансове 2.5:1 при шансове 1:4 е балансиране на 
вашия диапазон срещу опоненти, с които се срещате често. Ако колвате търна само с маргинална спрямо 
борда ръка (покет осмици или А6), вашите опоненти ще могат много по-добре да определят диапазона 
на вашите ръце, тъй като играта ви става по-прозрачна. 

2. Игра с дроу извън позиция 
Ето какви мисли имам аз във връзка с отиграване с дроу, когато сте извън позиция. 

Извън позиция с нътс-дроу: 

Да си представим отново, че сте на 5/10NL и стаковете, вашия и на опонента, са  по 100бб. Вие сте на ВВ 

и колвате залога от $40 от опонент на СО с А♥Т♥. Потът е $85. Излиза флоп J♥5♥6♣. 

И така, имаме нътс-флъш дроу и смятаме да играем ръката си бързо. Не е задължително да се 
придържаме само една единствена линия за игра в такава ситуация. В 50% от случаите аз мога да лийдна 
префлоп рейзъра със залог от $60 и да бъда доволен, ако той отговори чрез рейз на флопа. Това ще ми 
позволи да направя ри-рейз за целия си стак. В другите 50% ще чекна с намерението да направя чек-
рейз. 

В идеалния случай нашата цел да изгоним опонента от пота и да вземем парите, които той залага на 
флопа. Когато лийдваме, се случват три неща, две от които са добри, и трето, което не е задължително 
толкова лошо. 

 Ако лийдвате със залог от $60 и вашият опонент рейзва със $180, тогава можете да влезете ол-
ин и, ако той фолдне, тогава вие взимате среден по размер пот. Тази сума е $325. Ако той колне 
вашия ол-ин и вие печелите, тогава вие взимате $1 105. Ако губите, вие губите $900. Ако ви 
колнат, тогава, отчитайки диапазона на ръце, който даваме на опонента си, имате 40,78% 
шансове за победа. В този случай ще е достатъчно да получавате фолд тук в около 20% от 
случаите, за да не бъдат действията ви в минус. 

 Ако чеквате, вероятно, опонентът ви ще заложи около $60. Тогава вие можете да направите рейз 
до $180, което, най-вероятно, ще го принуди да фолдне и ще ви даде възможността да вземете 
пот със средни размери. 

 Ако той просто колне вашия лийд или чек-рейз на флопа, обикновено срещу повечето опоненти 
вие можете изгодно да продължите да показвате агресия на следващите улици, надявайки се, 
че ръката му ще бъде фолдната. 

Огромното предимство на нътс-дроус е в това, че с тях можете да правите уверени полублъфове въз 
основа на вашите шансове. 

Да си припомним горния пример и да предположим, че нашият чек-рейз на флопа се колва и на търна 
излиза бланкова карта, например, двойка пика. Едва ли тази карта е подобрила ръката на опонента, и, 
тъй като на вашата ръка тя също не е повлияла, един залог от 2/3 от пота може да принуди противника 
ви да фолдне маргиналната си ръка, иначе – и той започва да го разбира – ще му се наложи да играе с 
нея за целия си стак. 

Както и при игра с нътс-дроу в позиция, аз ви съветвам да ги играете бързо. Има 
няколко варианта за отиграване на нътс-дроу извън позиция. 
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В този случай в пота са $445 и вие с вашия опонент имате още по $780. В такава ситуация има три 
варианта за действия, и всеки от тях има своите плюсове. 

 Вие можете да направите много малък залог, нещо от рода на ¼ от пота. По този начин вие 
давате реална цена на вашето дроу, ако опонентът ви колне, и в същото време, много евтино 
блъфирате. Да речем, че залагате $110 в пот от $445. Това е достатъчно за негов фолд само в 20% 
от случаите – [(110/(445+110) = 0,198]. Съдейки по моя опит, опонентът ще фолдва минимум в 
20% от случаите. Добавете тук наличието на шанса да хванете купа, това, че можете да 
противопоставите на по-слабо дроу, и това, че вашето асо или десетка да се подобрят до най-
добрата ръка – всичко това прави подобна игра напълно печеливша. 
Разбира се, трябва да кажем, че опонентът може да направи огромен ри-рейз, който няма да е 
изгоден за кол, но съм убеден, че този риск е оправдан. 

 Втората опция – да се направи залог с размера на пота, който ще ви ангажира към пота, ако 
опонентът реши да направи ри-рейз за целия си стак. Да речем, залагате $400 в пот от $445 и 
опонентът ви прави ри-рейз за $780. След неговия ол-ин потът ще е $1625 и вие трябва да 
колнете $380. Вашият очакван дял е 4.3:1 и в този случай вие трябва да печелите само в 19% от 

случаите. На борд J♥5♥6♣ срещу диапазон от ръце, който съм му присвоил (кой диапазон??), 

нашата ръка А♥Т♥ ще има 24,3% очакван дял и ние трябва да колнем. В такава игра, освен всичко, 
има смисъл и заради това, че тя кара опонента да взима решение за целия си стак. И до този 
момент той не се е проявил достатъчно силно, за да рискува целия си стак. Усещането изобщо 
не е приятно, когато ви поставят пред ол-ин и вие трябва да колвате само с флъш-дроу, но за вас 
това е изгодно и, освен това, имате шанс да вземете $445 само с дроу. 

 Третият и най-хитрият вариант е да чекнете на търна и да рейзнете за целия стак, ако опонентът 
заложи. От този начин вие, вероятно, няма да искате да се възползвате толкова често, колкото с 
другите два, но ако го използвате доста рядко, той ще има преимущество. Първо, ако не го 
използвате често, ще го уважават повече и в повечето случаи ще постигате преследваната цел. 
Освен това, вие можете понякога да правите чек-рейз за стойност, тъй като ръце като 78 и по-
слаби флъш-дроу вероятно ще залагат на търна като полублъф. Това е доста изгодно, защото той 
ще е принуден да колва, имайки предвид, че самият той ще залага на полублъф 2/3 от пота. В 
такава ситуация вашето предимство ще е 4:1 срещу неговите стрейт- и флъш-дроу. Например, 

срещу K♥Q♥ имате 86% очакван дял, а срещу 78о – 77%. 

Стрейт- и флъш-дроу извън позиция: 

Когато сте извън позиция с отворен стрейт дроу или флъш дроу срещу само един опонент, съществуват 
няколко линии за отиграване на вашата ръка. 

Да си представим, че сте на 5/10NL със стакове от 100бб. Играчът на бутона залага $40 и вие колвате от 

малкия блинд с Т♥9♥. 

Останалите играчи фолдват, потът е $90. Флопът е J♦Q♣5♠. Тук могат да се приложат много от 
концепциите, които разгледахме при обсъждането на игра с нътс дроу извън позиция, но със сигурност 
никога няма да успеете да заложите всичките си пари срещу по-слабо дроу. И така, да разгледаме 
няколко начина за справяне с нашата ситуация. 

 Първият вариант – просто веднага да лийднем (демек, да донк-бетнем). Ако вашия опонент 
рейзне залога ви, тогава влизането ол-ин като полублъф е разумен вариант. В този случай 
опонентът ще колва само, ако има много силна ръка. Когато той я има и колва вашия ол-ин, 
вашият очакван дял ще е около 25% - 33%. Това не е най-добрата възможност за слагането на 
чиповете по средата, но ще трябва да отчетем и вероятността опонентът просто да фолдне при 
вашия пуш – достатъчно е да го прави само в половината от случаите. Например, вие донквате и 
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залагате $60, а опонентът ви рейзва до $180. Ако той колне вашия ол-ин с този диапазон ръце, 

за който мисля (интересно, кай ли е този диапазон???), тогава вашата ръка Т♥9♥ ще има 28,5% 
шансове за победа. Ако той фолдне, вие прибирате $330. Ако той колва и вие печелите, тогава 
взимате $1 100. А ако не печелите, тогава губите $900. Отчитайки, че очаквания ви дял е 28,5%, 
можем да пресметнем, колко често той трябва да фолдва срещу вашия ол-ин, за да не бъде това 
действие за вас в минус: 

(Х)(330) + (1-Х)[0,285*(1100) + 0,715*(-900)] = 0; X = 0,498 

Т.е. опонентът трябва да фолдва в 49,8% от случаите. Съдейки по моя опит, вие лесно ще 
получите тази стойност, а това означава, че такава игра ще бъде печеливша. Но дори ако 
предположим, че съм сгрешил, и той няма да фолдва толкова често, има дългосрочна полза от 
това, че опонентът ви ще знае, че нямате намерение лесно да му отстъпвате потове. Това може 
да го спре да използва срещу вас някои неизгодни линии заради страха, че вие ще се защитавате 
с по-широк диапазон от ръце. 

 За тези, които са привърженици на стила small-ball – нещо напълно оправдано – бих препоръчал 
просто да играят дроу пасивно, като същевременно да наблюдават опонента с цел да вземат 
пота, ако той покаже слабост. Можете да направите чек/кол на флопа. След това, трябва да 
лийднете на всеки търн, който не ви е помогнал (макар, че, дори ако хванете вашия стрейт или 
флъш, лийда пак е възможен). На този етап потът вероятно ще е $210, ако предположим, че 
опонентът ви заложи 2/3 от пота, а вие колнете залога. Лийд на търна със залог от 2/3 от пота 
(около $140) трябва да работи само в 40% от случаите – [140/(140+210) = 40%]. Дори, ако вашата 
ръка изобщо няма екуити, със сигурност вашия залог ще проработи поне в 40% от случаите. Но, 
имайки предвид, че сигурно ще имате поне 15% шансове за победа (нали все още има ривър), 
трябва да помним, че имате минимум 15% не само да вземете среден пот, а потенциално – 
целия стак на опонента, в зависимост от ривъра. 

 Ако вашия опонент колва вашия залог на търна, а ривърът отново не ви подобрява, то в повечето 
случаи ще е по-разумно да се предадете. Ако играете с човек, за който имате много информация 
и сте уверени, че той предполага, че ще залагате на ривъра само с много силна ръка, тогава 
можете да опитате да блъфирате. Ако усещате, че опонентът ви има по-скоро слаба ръка, тогава 
блъфът, вероятно, ще е най-доброто решение. Така че има причини, поради които можете да се 
решите на блъф, но аз ви съветвам да се предадете в този случай. 

 Последният, заслужаващ внимание вариант е да направите голям (3 пъти залога на опонента) 
чек/рейз на флопа. Ако ви ри-рейзнат, тогава ще се наложи да фолднете, тъй като вашето дроу 
получава лоша цена, а опонентът почти никога няма да фолдне при ваш ол-ин, отчитайки вече 
вложените в пота пари. Обаче, ще е доста разумно решение да направите чек/рейз на флопа и, 
ако получите кол, да заложите и на търна, взимайки предвид вече обсъдените концепции за 
игра. 

3. Игра с малки покет чифтове в позиция и извън позиция 
Игра с малките покети, възможно, е най-сложното нещо в покера. Прекрасно е, когато ви се раздават 
покет чифтове, и ние знаем, че, ако опонентът не държи чифт, по-голям от нашия, тогава нашата ръка 
има преимущество преди флопа. 

Мисълта да удариш сет на флопа и да съкрушиш овър чифта на опонента е една от най-вълнуващите в 
покера. Това са добри новини. 

Лошата новина е, че сет ще ви се падне само веднъж от осем случая, и често, ако не хващате сета, вашата 
ръка се превръща нисък чифт, а вашия опонент ще залага (той няма да дреме). От всички досега 
задаваните ми въпроси, дилемата с отиграване на ниските покети предизвиква най-бурните емоции. 
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Такива ситуации могат да станат досадни – особено срещу агресивни опоненти – и никой не обича, 
когато го надиграват. 

Ако предавате пота всеки път, когато не удряте сет, може да възникне чувство, че ви надиграват 
прекалено често (и това е точно така). 

Ако пък прекалено често колвате до шоудауна с малък чифт, тогава възниква чувство, че вие просто 
губите пари. 

Повярвайте ми, всички са го изпитвали. 

Макар, че няма да кажа, че тук има множество много добри варианти за действия, все пак трябва да се 
признае, че има няколко линии, които ще ви помогнат да играете тези ръце на печалба. 

Независимо от това, дали сте в позиция или не – както и при отчитане на това, че стаковете са по 100бб 
(колкото са по-дълбоки стаковете, толкова по-желано е да се играе с покет) – аз препоръчвам да играете 
малките покет чифтове от всяка позиция, ако в играта участва поне един слаб играч. Когато решите да 
влезете с тях в пота, не трябва да се разочаровате, ако не хванете сет на флопа. Сет на флопа е добре, но 
това не е задължителното условие за взимането на пота. Трябва да се търсят възможности да го вземете 
и без да имате сет. 

Ако колвам префлоп рейз в позиция, аз предпочитам да рейзвам с моят малък чифт на повечето 
флопове. Харесва ми да използвам покетите като начин за напомняне, че трябва да балансирам 
диапазона от ръцете си. Ако рейзвате на флопа само със силни ръце или силни дроус, тогава вашите 
опоненти, с които играете редовно, много по-добре ще разбират, как да играят оптимално срещу вас. 

Но, ако решите да рейзнете на флопа с малък покет, при това без да сте хванали сет, тогава това ще ви 
помогне да балансирате диапазона си, добавяйки към него ръце, които не са силни готови ръце или 
силни дроус. 

Същият принцип работи, ако сте извън позиция. Препоръчвам да използвате малките покет чифтове, 
когато те не се подобряват на флопа до сет, като напомняне за необходимостта да балансирате 
диапазона си за чек/рейз. Много лесно се установява, че не блъфирате достатъчно, особено, ако играете 
на много маси. Ето защо ви съветвам да използвате ниските покети за блъфове, които ще ви помогнат 
да балансирате вашия диапазон от ръце. 

В някои случаи, когато вашия чек/рейз на флоп се колне, на търна ще излезе превъзходна карта за 
продължаване на блъфа, например, асо или някоя друга карта, която според вас е опасна за вашия 
противник. В този случай вие можете да решите отново да заложите, опитвайки се да вземете пота. 

Ако сте префлоп агресор, ще ви посъветвам да направите продължаващ залог с малкия си покет и 
нататък да играете ръката така, както го правите в сходни ситуации. Не мисля, че трябва да измисляте и 
да правите тук нещо необичайно. 

Причината, поради която харесвам да използвам малките покети за баланс на моя диапазон, е в това, 
че по този начин най-лесно си припомням, какво в същност е блъф. Ако на флопа излизат три бродуей 
карти, а вие сте покет четворки, тогава, правейки чек/рейз срещу агресора, вие, в същност, блъфирате. 

Също така харесвам да ги използвам за блъф и заради това, че всеки път, когато ще хващаме сет на търна 
или ривъра (ако ни позволят да стигнем до там), ние можем вече да мислим за целия стак на опонента. 

Малко са нещата в покера, които могат да бъдат по-приятни от това, да чек/рейзнеш с малък покет на 
безнадежден флоп само за да хванеш сет по-късно и да съкрушиш опонента си. Разбира се, това не е 
най-добрият резервен план за ситуации, когато вашия рейз или чек/рейз на флопа не проработи, но със 
сигурност той ще ви помага. Възможно е, така също, че след кол на вашия чек/рейз на флопа опонентът 
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ще чеква ръката си до шоудауна и ще ви покаже незавършеното си дроу, но тогава вие все едно ще 
спечелите с вашия покет и това ще е малък и приятен сюрприз. 

Да се играят малките покети с намерение да се хвърлят всеки път, когато пропускат на флопа срещу 
мислещи опоненти е загуба на пари. Преди да започна да прилагам описаната стратегия, моята игра с 
тях беше ужасна. Сега вече ги играя на печалба, използвайки ги като начин за балансиране на диапазона 
си, и не позволявам на опонентите си да се отпускат. 

4. Игра срещу опоненти с лууз префлоп 3-бет 
Има множество съвети относно справянето с агресивни префлоп 3-бетори. Но в повечето случаи 
авторите не успяват да минат без усложняване на нещата. Обикновено, такива книги съдържат 
подробни таблици за честоти на 3-бетове, диапазони за ол-ин и диапазони за кол. 

Макар и да знам, че тази информация е много ценна, в повечето случаи тя ме обърква – просто ми 
трябват няколко бързи и лесни подсказки за игра срещу по-агресивни опоненти. 

Моят подход към тази ситуация е доста прост. Ако някой постоянно ме 3-бетва префлоп, аз започвам да 
правя периодични 4-бетове. Понякога, изчаквам докато опонентът направи срещу мен няколко 3-бета, 
за да започна да го 4-бетвам, а понякога 4-бетват в първият възможен случай. 

Не е задължително винаги да започвате да противодействате при първия 3-бет, както и не е 
задължително да чакате да ви ри-рейзват отново и отново. Трябва да се намери баланс. 

Важно е вашите 4-бетове да бъдат с такъв размер, че да ги уважават, но и да не са толкова големи, че 
да рискувате много повече чипове, отколкото би трябвало, за да вземете пота веднага още преди флопа. 

И така, например, играем 5/10NL и вие рейзвате от бутона до $30. Агресивният играч от малкия блинд 
ви ри-рейзва до $95. Когато решавате да направите 4-бет, най-често срещаната грешка, която мнозина 
допускат, ще е да направите прекалено голям залог. Те правят рейз до $350 и по този начин влагат в 
пота прекалено много пари, ангажирайки се към него в опит само да го откраднат от опонента. Напълно 
е достатъчно да се направи 4-бет до $215. Той е достатъчно голям, за да накараме опонента да фолдне 
не много силна ръка, но не и толкова малък, за да го възприемат на сериозно. 

Винаги помнете, че 4-бетовете ви трябва да са еднакви по размер независимо от това, дали сте с аса или 
с 72о. Изобщо не е нужно да издавате информация, която може да помогне на опонента. 

Вторият начин за справяне с 3-беторите е да колвате техните ри-рейзове и да играе с тях пост флоп. 
Понякога, противникът ви ще се успокои след като сте го колнали и лесно ще се предаде при ваш залог 
пост флоп. Обаче, по-често те ще залагат на флопа. Това, което можете да направите, ако сте пропуснали 
на флопа, е да ги мин-рейзвате на флопа. Това кара опонента да ви предаде пота, освен ако той не е 
готов да играе с ръката си за целия си стак. Както вече споменахме, да принудиш опонента да разкрие 
истинската сила на ръката си е много добър начин за упражняване на натиск върху него. А колкото до 
много активни 3-бетори, то често най-добрият начин е просто да се колват техните ри-рейзове, когато 
държите АА или КК. 

На флопа след това, залозите на мнозина от тях приблизително ще бъдат с размера на пота. Често, 
същото се случва и на търна. Не ви препоръчвам това да е стандартната ви линия за игра, но да заложиш 
капан на опонента и да му позволиш да затегне примката на врата си съвсем не е лош похват за вашия 
арсенал. 

Също така, вие трябва да сте готови просто да станете от масата. На мнозина професионалисти им е 
трудно да го приемат, но ако на масата няма една или две мега-риби, защо трябва да се играе там? 

Не ме е срам да си призная, че съм напускал безброй пъти масите, където нямаше толкова слаб играч, 
за да бъде изгодна играта срещу агресивен 3-бетор. Някои могат да кажат, че постъпвайки по този начин, 
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вие ставате по-слаби като играч. Но това не е така. Мислете за това, като за овладяване на малък бизнес. 
Имате клиент, който не само не ви донася печалба, но и постоянно ви разочарова. Заслужава ли той 
усилия, които влагате, за да се занимавате с него? Вероятно, не. Този случай не се отличава от ситуация, 
когато на масата имате един агресивен 3-бетор, който постоянно ви досажда. Ако пресметнете, колко 
време му отделяте вместо да го отделяте за взимане на качествени решения на другите маси, тогава 
можете да установите, че сте в съвършено неизгодна ситуация. Най-добре е да скриете егото си някъде 
надалеч и да се преместите на друга, по-привлекателна и изгодна маса. 

Най-вече, трябва да имате предвид, че агресивните 3-бетори репрезентират силни ръце, когато според 
статистиката те не би трябвало да ги имат. Като първо сигнална реакция на хората срещу много 
агресивен опонент са предпазливи действия или дори страх. Или се случва обратното: те приемат това 
лично и бързо влизат в тилт. 

В който и да е от тези сценарии, вие трябва да си кажете: „Този пич отново се опитва да покаже, че има 
нещо, което няма. Това е толкова забавно. Просто ще го накарам да си плати, поставяйки го в такива 
ситуации, където той трябва да има силна ръка, за да го играя изгодно“. 

5. Ограничаваме размера на пота на флопа 
Има много причини, поради които е много изгодно да се запазва малък размер на пота преди флопа. 
Например, това ще предотврати побеляването ви, внезапен сърдечен пристъп, изпотяване и гадене и 
такова нещо, което се нарича „разрушаване на компютърно оборудване“. Да запазваш пота малък е 
нещо, което обичам да правя, играейки срещу много добри опоненти, и за това има две причини: 

 Първо, много рядко ще е наистина изгодно да раздувате размера на пота преди флопа. 

 Второ, когато сте в ръка срещу наистина добър играч, вие фактически си разменяте парите (и при 
това плащате рейк), тогава защо трябва да предизвикам големи колебания в играта си? 

Действията по ограничаване на пота започват още преди флопа. Ако направите рейз от 4 – 5 бб, тогава 
на флопа потът ще има значителен размер. Обикновено, размерът на префлоп рейз е 3 или 3.5 бб. 

Но понякога харесвам да правя рейзове само с 2 бб. Често това се случва, когато правя рейз срещу добри 
играчи на блиндовете. 

Ако играя срещу слаб играч, ще направя по-голям рейз, тъй като искам да играя за по-голям пот срещу 
опонент, над който имам значително преимущество. 

Още една причина, поради която харесвам да правя рейзове от 2бб, се състои в това, че това е доста 
евтин опит да взема пота префлоп. Ако рискувате само 2бб, за да спечелите 1.5бб (блиндовете), тогава, 
за да бъде изгоден, вашият опит да откраднете пота трябва да успява само в 57% от случаите. 

И макар и да нямам точните данни относно това, колко често ще ви предават пота при ваш минрейз, 
изхождайки от опита си, мога да кажа, че това ще се случва по-често от 57%; освен това, добавете и 
онези случаи, когато ще имате силна ръка и вашият опонент ще фолдне, когато на неговия рейз вие ще 
отговорите с 3-бет. 

Освен това, обичам да ограничавам размера на пота в игра срещу силни опоненти, защото това 
намалява интереса им към пота и те са по-малко склонни сериозно да се борят за него, отколкото, ако 
той беше по-голям. Това е в природата на човека – да влагаш повече умствени усилия в ситуации, които 
са по-важни. Когато потът е малък, повечето опоненти са по-малко склонни към взимането му още 
преди флопа. В резултат имате предимство, тъй като играете срещу човек, който не е толкова 
съсредоточен, колкото би могъл да бъде. Същевременно, вие, на своя ред, отигравате този пот на 110%, 
получавайки, по този начин, значително предимство, съхранявайки малък размер на пота. 

Ограничаването на размера на пота намалява вариацията, а това е нещо, към което трябва да се 
стремите, ако се отнасяте към покера като към бизнес. Но аз не препоръчвам да не реализирате изцяло 
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предимството си само заради намаляването на вариацията. Ако следвате съветите ми за относително 
консервативен подход към управлението на банката, тогава няма да ви се наложи да избирате по-малко 
изгодни варианти, за да се предпазите от влиянието на вариацията. Обаче, когато можете да ограничите 
вариацията и същевременно да не накърните профита си, вие трябва да го правите. 

Еднозначно препоръчвам да се стараете да ограничавате размера на пота, но само тогава, когато това 
не вреди на вашия уинрейт и стратегията ви за игра като цяло. Ограничаването на размера на пота е 
добро средство за игра срещу сериозни опоненти, но не му позволявайте да бъде постоянна обосновка 
на вашата игра. 

6. Използване на позиция пост флоп 
На даден момент съм убеден, че всички знаят, колко е голямо значението на позицията, за да си 
успешен в покера. Има много информация по този въпрос, може би, дори прекалено много. 

Лесно е да затънеш в това блато на информация, затова ще се опитам малко да опростя този въпрос. 
Нека просто да се ограничим с няколко много действени съвета, които ще ви помогнат да станете много 
по-силни. 

Ето топ-5 от най-добрите ми начини за използване на предимството на позицията: 

А. Не се предавайте прекалено лесно на флопа. Играчите на ниски лимити прекалено често имат 
тенденция да изпадат в отчаяние, когато не успяват да ударят на флопа силна ръка или силно дроу. Те 

колват  префлоп-рейз с ръка от рода А♥Т♥, и ако пропускат на флопа, се предават при С-бет от префлоп-
рейзъра. Това е прекалено слабо решение, което не ви позволява да използвате предимството на 
позицията изцяло. 

Трябва да се помни, че ако ръката ви е нещо, като АТ и на флопа излизат само ниски карти, то дори, ако 
само колнете С-бета на опонента, могат да се случат много приятни неща. 

Първо, вашият опонент може просто да чекне на търна и в този случай вие обикновено можете да 
вземете пота, просто правейки залог от 2/3 от пота. Второ, вие можете да хванете асо или десетка и по 
този начин ръката ви ще се подобри. Но понякога с излизането на асото или десетката ръката ви няма 
да е най-добрата. В този случай може да се получи така, че ще се изплатите на опонента, когато той има 
по-силна ръка. Но рискът това да се случи не е толкова голям, за да ви посъветвам да пасувате всеки 
път, когато пропуснете на флопа. 

Също така, вие можете да рейзнете С-бета на вашия опонент. В позиция, тази игра е много ефективна, 
защото тя принуждава вашия опонент да рискува с по-голяма част от неговия стак и да прави ри-рейз, 
ако той няма силна ръка, но иска да се бори за пота. Ако просто колне, тогава той ще го направи, 
страхувайки се, че ще заложите на търна и ривъра. Така, дори и със силни ръце той няма да се чувства 
удобно. 

На опонента ви явно няма да му е весело, когато той се сблъска с рейз на флопа без да има при това 
позиция и силна ръка или силно дроу. И нека да не забравяме, че от математическа гледна точка, той, 
по всяка вероятност, няма силна ръка. В покера хората рядко имат ръце, които те репрезентират 
(особено на флопа), затова никак не е лошо с рейз да накарате опонента да взима трудно решение. 

Б. Карайте опонентите си да играят префлоп по-тайт. Най-добрият начин да попречите на опонентите 
си да управляват цялата маса е често да ги ри-рейзвате префлоп. Ако имате позиция спрямо лууз-
агресивен играч, тогава вашите ри-рейзове ще го накарат да се откаже от завладяване на ситуацията на 
масата. 

Препоръчвам да ри-рейзвате опонентите си с повечето ръце, които имат добра годност за игра. Това е 
диапазонът, с който, най-вероятно, бих ри-рейзвал: 22+, всичките конектори и всеки две карти, по-
високи от десетка. 
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Нещо повече, ако, изхождайки от мета игра, вие решите, че е настъпил подходящ момент за ри-рейз на 
вашия опонент, вие можете да разширите този диапазон до които и да е две карти. Обаче, не ви 
препоръчвам да го правите, освен в особени случаи. Трябва да сте акуратни при използването на 
подобна тактика, защото опонентът ви ще разбере какво правите и ще направи корекции. Това се нарича 
балансиране на диапазона. Едва ли ще искате да бъдете явно лууз или явно тайт играч. 

Най-добрият комплимент, който можете да получите, е когато едните казват, че играете лууз, а другите 
– че сте тайт. Имено тогава можете да кажете, че сте загадка за вашите опоненти. 

С. Използвайте по-често 2- и 3-барелни блъфове. Когато сте агресор и имате позиция, вие можете да 
решите да залагате и на трите улици, ако, според вас, противникът е показал слабост. Хората няма 
прекалено често да поставят средния тайт-агресивен играч в сложна ситуация. Вероятно, те ще заложат 
на флопа и, получавайки кол, ще се успокоят, ако нямат силна ръка или дроу. 

Без позиция повечето тайт-агресивни опоненти просто чекват и след това колват вашия залог на флопа. 
Те едва ли ще колват и на трите улици, освен ако ръката им не се подобри. 

Срещу такива опоненти е важно често да се използват блъфове на няколко улици. В повечето случаи, 
когато някой извън позиция колва вашия залог на флопа, той не се кани да ви колва и на трите улици. 
Обикновено, хората колват залога на флопа и понякога – на търна, опитвайки се да си изяснят нещата за 
вас. Но те едва ли ще играят чек/кол и на трите улици. Извличайте полза от този недостатък в тяхната 
игра и нека те плащат за това, че нямат по-добра стратегия. 

D. Правете по-тънки стойностни залози на ривъра. Огромното предимство на позицията е в това, че 
имате право да кажете последната дума в раздаването. Възможността да действате последен е огромно 
преимущество, защото благодарение на размера на пота на ривъра, ривърът става улица, където е най-
важно да се играе правилно. 

Прекалено често хората срамежливо чекват на ривъра, макар че осъзнават, че вероятно те са напред. 
Мнозина се страхуват, че ще се натъкнат на рейз и няма да знаят, какво да правят. Другите пък се 
опасяват, че ще им се наложи да взимат сложни решения. Тъй като потът към ривъра вече е доста голям, 
те се страхуват да не направят грешка. 

Нека фактът, че мнозина изпитват страх при игра на ривъра, да ви бъде от полза. В края на краищата, 
ако вие изпитвате такъв страх, вероятно, и останалите го изпитват. И ако можете да се преборите с него 
и да играете на ривъра уверено, тогава ще имате предимство пред другите играчи. 

Когато на ривъра имам добра, но не и супер добра ръка (например, топ пеър с топ кикър), аз се питам: 
„Възможно ли е опонентът ми да има два чифта или по-добро, и, ако е възможно, тогава той би ли играл 
с тях по този начин?“ 

Смисълът е в това, че, ако, изхождайки от действията на опонента през цялото раздаване, сте уверени, 
че той едва ли има ръка, която е по-добра от вашата, вие трябва да залагате. Тънките стойностни залози 
са добри и с това, че те помагат да балансирате диапазона си. Игра на ривъра в позиция е цяло 
удоволствие, когато опонентът ви залага само с нътс и блъфира на ривъра. Тези, които правят това, 
значително улесняват нашите решения. Помнете, на ривъра потът е с най-голям размер. Ако искате 
правилно да използвате предимството, което ви дава позицията, тогава трябва да се научите да играете 
добре на ривъра. Добре е да сте в позиция преди флопа. Много е добре да сте в позиция на флопа. Да 
играеш в позиция на търна е великолепно. Но нищо не може да се сравни с това да си в позиция на 
ривъра. 

На ривъра позицията е най-важна. Направете няколко дълбоки вдишвания, фокусирайте се и, ако 
вашата ръка е по-добра, пригответе се да „пуснете кучета“ на опонента си. 
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Е. Използвайте рейзове на търна, за да стигнете до шоудауна: често на флопа ще имате ръка със средна 
сила и ще решите да не правите продължаващ залог. Това е напълно резонно, особено срещу агресивни 
опоненти, които обичат да чек/рейзват на флопа. Няма нищо по-обезсърчаващо от това да имаш ръка 
със средна сила и да се натъкнеш на чек/рейз от агресивен опонент без да имаш при това никакви добри 
варианти за по-нататъшно отиграване. 

След като сте чекнали флопа, вашият опонент вероятно ще заложи и на търна. В такива ситуации аз често 
правя малък рейз. Един рейз с размер от 2 – 2.5 от залога на опонента е напълно подходящ. С такава 
игра постигате няколко цели. Първо, можете да накарате опонента да фолдне по-добрата ръка, ако се 
уплаши, че ръката му е по-слаба и той ще се сблъска със залог на ривъра. Често това „завързва“ ръцете 
на опонента и той едва ли ще предприеме нещо без да има нътс или практически нътс. 

Ако просто бяхте колнали на търна, вашият опонент би имал възможността да направи залог на ривъра 
с удобен за него размер. Вие не само ще се блъскате със залог, по-голям от вашия мин-рейз на търна, 
но и ще загубите шанса да изгоните от пота ръка, която е по-добра от вашата. Освен това, ще се окажете 
в ситуация, в която трябва да взимате решение без да имате достатъчно информация. 

Но, ако направите рейз на търна, опонентът едва ли ще залага на ривъра без наистина силна ръка. Това 
е отличен начин да получите информация, която не бихте получили, ако просто колнете неговия залог. 

И това е още един начин за извличане на допълнителна стойност, когато ръката ви е най-добрата. 
Понякога опонентът ви ще донква на търна с дроу и ще колва вашия рейз на търна в надеждата да се 
подобри. И ако той не се подобри, вие можете да стигнете до шоудауна със слабата си готова ръка и да 
се радвате на рейза си на търна, когато ви покажат дроу, което не се е подобрило. 

Ако се каните да станете успешен покер играч, вие трябва да знаете как да използвате позиция. 
Статистически е доказано, че игра в позиция е основен източник на доходи в покера. 

Когато тъкмо започвах да се уча да играя покер, аз гледах покер по телевизия, надявайки се да извлека 
нещо полезно. Водещият попита Фил Айви, доколко е важна позицията. Айви отговори: „Позицията е 
всичко. Ако трябваше да играя всяка ръка без позиция, не бих могъл да надиграя дори баба си“. 

7. Търсене на бордове със структура, подходяща за кражба на пота на флопа 
Играейки срещу опоненти, които не мислят на нивото на световна класа, вие можете да повишите вашия 
уинрейт, крадейки потове на такива бордове, които едва ли са подходящи за вашия опонент. 

Кражба на пота без добра ръка не само е много весело – това е нещо, което трябва да умее всеки 
професионалист. Всичките топ-играчи взимат потове, което обикновените играчи не са в състояние да 
направят. Това е една от основните причини да печелят толкова много. 

Вие трябва да обръщате внимание на бордове, на които вашият опонент едва ли ще има ръка, с която е 
готов да се бори срещу натиск. 

Това са любимите ми бордове за кражба на пота: 

 Флопове с асо: Вие можете да не вземете пота веднага на флопа, но, ако ви стиска да направите 
три барела, тогава вероятно това ще накара един ТАГ да фолдне. 

 Флопове с една висока карта и две ниски. Добър пример за такъв флоп е Q62 рейнбоу. Ако сте 
извън позиция, чек/рейзът ще проработи достатъчно често, за да бъде изгоден. В позиция 
рейзовете на флопа и търна обикновено са достатъчни, за да изгоните който и да е опонент с 
маргинална ръка. 

 Дроу бордове, когато сте в позиция. Префлоп агресорът залага на флоп 7♥8♥Т♥ и вие се каните 
да откраднете пота чрез рейз. Срещу ТАГ-ове това ще успява доста често, дори ако имат овър 
чифт. 
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 Пеърнати бордове (бордове с чифт). Всеки път, когато на борда има чифт, вероятността 
опонентът да има силна ръка намалява. Флопове от рода 994 дават отлична възможност да 
вземете пота чрез рейз или чек/рейз на флопа. 

Помнете, вие не трябва да се опитвате да крадете всеки пот на флопове, които подхождат към това 
описание. На тези бордове ви препоръчвам да правите рейз, може би, всеки трети или четвърти път, ако 
опонентът ви не е изявено слаб тайт-играч. Ако ще крадете потове по този начин твърде често, вие 
рискувате вашите блъфове да бъдат забелязани и опонентите ще се адаптират към вас. 

 Никога няма да ви препоръчам да правите нещо, което ще позволи на опонентите ви да определят по 
вашата игра какъв е стилът ви. Ако опонентите лесно определят, че сте тайт играч, тогава ще им е лесно 
да взимат решения срещу вас. Същото важи и за лууз-играч. Смисълът е в намирането на идеалния 
баланс. 

Доста е обидно да се опитваш да крадеш потове на такива флопове без да успяваш да го постигнеш, тъй 
като опонентите имат силни ръце. Но е много важно да упражнявате натиск върху опонентите си и да 
не позволявате няколко неуспешни опита да ви откажат да го правите. 

Това е едно то най-големите препятствия в покера, които трябва да се преодолеят. Много е лесно да 
започнеш да играеш пасивно, когато нещата не вървят и продължаваш да уцелваш силните ръце на 
опоненти. 

Винаги помнете, че математиката няма да позволи да се провалите на дистанция. В дългосрочен план 
рейзовете на тези типове бордове ще носят приходи. Обикновено, цената на тези блъфове ще бъде 
много изгодна за вас и опонентът често просто няма да има толкова силна ръка, за да издържи натиска 
на флоп от такъв тип. 

Да речем, потът на флопа е $90 и вашият опонент залага $60. Ако направите рейз до $180, вие ще 
рискувате $180, за да спечелите $150 (размер на пота плюс залогът на опонента). Ако предположим, че 
вие нямате аутове, тогава ви е нужно опонентът да фолдва само в 54,5% от случаите: 

$180/($180 + $150) = 54,5% 

Когато смятате, че опонентът ви едва ли има ръка на този тип флоп и понякога ви помага картата на 
търна или ривъра, лесно е да осъзнаете, доколко е добра идея да се борите за потове в подобни 
ситуации. 

8. Кога да се прави продължаващ залог на блъф и кога да се предаваме 
Един от най-важните аспекти на NoLimit Holdem е да знаеш, кога е нужно да направиш продължаващ 
залог и кога – да се предадеш. 

Най-сигурният начин да пропилеете всичките си пари на флопа е да правите С-бетове, които едва ли ще 
успяват. В тази игра е важно не само да знаете, кога си заслужава да играеш ръката си, но и е важно да 
се знае, кога просто трябва да се предадеш. 

Ето един пример, когато е най-добре просто да се предадеш: 

И така, играем 5/10NL, всички са със стакове от 100бб, ние рейзваме от ранна позиция с А♥3♥. Нашия 

залог колва играч на бутона, останалите – фолдват, ние оставаме хедз-ъп. Флопът е 7♠8♠9♣. Вие държите 
само асо на борд, който уцелва значителната част от диапазона на опонента; разполагате с три карти от 
тестето, за да направите топ чифт. В тази ситуация аз препоръчвам да предадете пота поради следните 
причини: 

 Първо, вие имате само асо и не можете да направите ръка, от която наистина ще бъдете 
удовлетворени. Дори ако на търна излезе асо, това няма да ви даде абсолютна увереност. 
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 Второ, типове ръце, с които опонентът се кани да флоутва вашия префлоп-рейз, просто мечтаят 
за такъв флоп. Типичният диапазон на опонента ще съдържа покет-чифтове и едноцветни 
конектори. Всичките тези ръце не смятат да се предават. 

 Трето, ако опонентът ви няма ръка, която да подхожда към този флоп, тогава има голям шанс за 
кол от негова страна, ако вие направите С-бет, при което той се надява, че на търна ще излезе 
карта, която е подходяща за блъф, и той ще може да репрезентира силна ръка чрез залог или 
рейз. 

Независимо от вашите усилия, С-бетът ви едва ли ще проработи на този тип флопове. 

Тези принципи са приложими не зависимо от това дали сте в позиция или сте извън позиция. Но трябва 
по-сериозно да се замислите за предаването на пота, ако сте извън позиция. Когато сте в позиция, вие 
можете леко да разширите диапазона от флопове, на които правите продължаващи залози: обаче, често 
е по-добре да сгрешите и да предадете пота на добре координиран борд, който е подходящ за 
диапазона на опонента. 

Типове флопове, на които със сигурност трябва да С-бетвате, трябва да имат поне една от следните 
характеристики: 

 На флопа няма дроу и той едва ли пасва на диапазона на опонента. Стандартният пример за 
такъв флоп е К72 рейнбоу. 

 Ако имате поне 6 аута в ръка, с която ще сте доста уверени, че тя ще ви позволи да спечелите 
пота. 

 На флопа има асо. 

Не препоръчвам тези критерии да стават абсолютни. Има определени типове опоненти, при игра с които 
ще е необходимо да се отклоните от тези дефиниции. Също така трябва да се придържате към тези 
„отклонения“ в съответствие с игровата обстановка и мета игра.  

Но, все пак, тези принципи трябва да ви послужат като отправна точка, ако смятате за необходимо да 
разширите броя флопове, на които правите С-бет. 

9. Моята философия за блъфове 
Когато се опитвам да разбера, дали опонентът ми блъфира или не, моята философия е проста: колкото 
е по-близо етапът от отиграването на ръката към началото, толкова е по-голяма вероятността за блъф; 
колкото е по-късно – толкова е по-вероятно опонентът да има ръка, която репрезентира. 

По-голямата част от успешните играчи ще играят 25% от ръцете. Когато те ги играят, те, обикновено, 
влизат в играта с рейз или ри-рейз преди флопа. По-рано всякакъв рейз – дори  префлоп – е означавал, 
че, вероятно, имате силна ръка. И действително, в няколко игри, в които ми се случи да играя, рейз с 
ръка, по-слаба от премиум-ръка, се смяташе за неприличен. На мен дори ми подшушнаха, че ще се 
наложи да напусна играта, ако продължа да рейзвам с ръце, по-слаби от високите покет-чифтове. 
Съобщиха ми, че е било „правилно“ просто да колвам префлоп, ако искам да вляза в ръката с нещо, по-
слабо от премиум покет-чифт. 

Но днес рейзът може да означава всичко. 

 На флопа С-бетът от префлоп агресора също може да означава всичко, но все пак той има по-голям 
респект, отколкото рейз преди флопа. Дори рейзът на флопа и да има своите причини, ще е неправилно 
да се смята, че всеки път, когато опонентът рейзва флопа, той има силна ръка. 

На търна вероятността опонентът ви да блъфира рязко намалява. Има много играчи (особено на високи 
лимити), които ще залагат буквално автоматично, но все пак към залога на търна от повечето опоненти 
трябва да се отнасяме с уважение. Обикновено, на търна се залага със силни готови ръце, със силни 
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дроус и тогава, когато на търна излиза карта, която дава добра възможност за блъф, например, асо. 
Рейзът на търна обикновено означава огромна сила или поне показва, че опонентът има силно дроу. 

На ривъра, като стандарт, няма да блъфира нито един печеливш играч. Тук блъфовете се случват по-
рядко, а силните ръце – постоянно. Покерът дава огромен потенциал за правене на обмислени и 
изобретателни блъфове на ривъра, обаче, на този етап от играта те се срещат рядко. 

Хората обичат да блъфират, когато това им е евтино, но те са по-малко склонни да рискуват стака си на 
по-късните улици. 

Независимо от изменения, които могат да се случат в покера, аз съм убеден, че тази истина ще остане: 
колкото по-далеч отиваме в ръката, толкова по-рядко ще се срещат блъфовете. 

10. Игра от ранна позиция 
Да играеш ръцете изгодно от ранна позиция е наистина трудно. Не знам, може ли някой точно да 
изчисли, доколко е изгодно да играеш в позиция, но, повярвайте ми, позицията е неимоверно важна. 

Наличието на позиция е толкова важно, че има много малко ръце, които могат да се играят изгодно от 
ранна позиция, освен ако не сте най-добрият играч на света. 

Това е моят списък с най-важните моменти, за които трябва да се помни, решавайки, дали да играете от 
ранна позиция или не: 

A. Вие ще сте извън позиция спрямо всеки колнал вашия залог играч, с изключение на 
блиндовете. 
Важно е да се помни, че когато залагате префлоп от ранна позиция, вие практически във всички 
случаи в отиграването на ръката ще бъдете извън позиция (освен, ако успеете да вземете пота 
веднага). Играчите на блайндовете, вероятно, ще фолднат. За тях просто няма смисъл да влизат 
в играта срещу някой със силен диапазон, докато те самите нямат силна ръка. 

B. Играйте от ранна позиция по-тайт с изключение на много слаба маса. Обикновено е най-добре 
да се играе тайт от ранна позиция – изключение: на масата има един, или, още по-добре, двама 
слаби опоненти. Най-добре ще е, ако в момента, в който решавате, дали да играете ръката от 
ранна позиция или не, слабите опоненти да са на блайндове. Ако играчите на масата са доста 
силни и вашият рейз от ранна позиция може да колне само един слаб опонент, който е в позиция 
спрямо вас, тогава трябва да се придържате към тайт диапазон, който включва покет-чифтове 
77+ и едноцветни конектори от десетка нагоре. Ако на масата седят много слаби (или умерено 
слаби) опоненти, тогава можете да разширите диапазона от ранна позиция до диапазон, с който 
обикновено играете от късна позиция. Да играеш извън позиция не е толкова приятно, но, ако 
имате възможността да участвате в раздаването срещу слаб опонент с ръка, годна за игра, аз ви 
препоръчвам да се възползвате от тази възможност. 

C. Уважавайте рейзове на опонентите си. Повечето играчи изпитват трудност да се разделят с 
ръка, с която влизат в пота с рейз от ранна позиция и получават ри-рейз от тайт-агресивен играч. 
Те или надценяват силата на ръката си и имат намерение да играят за стакове, или са прекалено 
склонни да правят колове и да играят маргинални ръце без позиция, което почти никога не е 
изгодно. Ще се натъкнете на умни опоненти, които разбират, че тези, които рейзват от ранна 
позиция, би трябвало да имат много силна ръка, за да се борят за пота и затова те ще ги ри-
рейзват с широк диапазон. Но такива опоненти са малко, затова сега няма да се спирам на тях. 
Помнейки това, вие можете да се поставите на мястото на играча, който 3-бетва префлоп 
рейзъра, който е в ранна позиция. Запитайте се, дали щяхте да правите постоянно такива ри-
рейзове с не-премиум ръка? В повечето случаи отговорът ще е „не“. 
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Използвайте същата логика, когато вие сте в ранна позиция и получавате ри-рейз, и помислете 
за това, колко са реално ръцете, с които в тази ситуация си заслужава да продължите. Лично за 
мен отговорът е: малко. 
Повечето ри-рейзват с много силен диапазон AQ+, QQ+. Да добавим тук фактора липса на 
позиция, и в крайна сметка ще установим, че едва ли има смисъл да продължаваме да играем 
освен с QQ-AA. 
Знам, че фолд срещу обикновен ри-рейз с ръце от типа AK и JJ изглежда много слабо, но, съдейки 
по моята база от няколко милиона ръце на високи лимити, тези ръце не могат да се играят 
печелившо след ри-рейз, когато сте в ранна позиция. 
Ако се опитате да влезете ол-ин с тези ръце, прекалено често ще се натъквате на попове и аса. 
Ако колнете ри-рейза, тогава на флопа извън позиция ще ви е трудно да вземете правилно 
решение, освен ако ръката ви не се превърне в монстър-ръка. 
Имайте предвид, че този съвет се дава при отчитане на това, че ви ри-рейзва тайт-агресивен 
играч. Ако опонентът е много слаб или/и лууз, тогава вие ще можете да играете печелившо ръце, 
като АК и JJ. Но срещу много силни и/или тайт опоненти аз ви съветвам просто да фолдвате с 
тези ръце и да изчакате друг удобен случай. 

D. Не се влюбвайте в ниските покет чифтове. Ако на масата няма много слаб опонент или няколко 
такива, просто фолдвайте 22 – 66, когато сте в ранна позиция. 

E. На блъф се вярва по-често. Ако се каните да правите мулти-барелинг на блъф, тогава това трябва 
да се прави именно от ранна позиция. Ако усещате, че опонентът ви едва ли има силна ръка, 
препоръчвам да залагате и на трите улици. Всеки път, когато залагате и на трите улици, вие 
карате опонента си да се притеснява. Това се случва най-вече тогава, когато вие влизате в играта 
чрез рейз от ранна позиция. Правдоподобността на вашия блъф в този случай нараства 
неимоверно и аз ви препоръчвам да се възползвате от това. Трябва да помните важността на 
правилното отиграване на ръцете от ранна позиция, което няма да допълни обяда ви, но може 
да ви го отнеме. Хората губят много пари, опитвайки се да играят в прекалено много потове и 
предприемайки прекалено много действия, намирайки се в ранна позиция. Отнасяйте се към 
играта от ранна позиция така, както се отнася един футболен отбор към игра в защита. Вие едва 
ли можете да спечелите играта, защитавайки се, но еднозначно можете да загубите, ако няма 
да отделяте достатъчно внимание на този аспект. 

Глава 2. Петте ефективни начина за игра, които останаха подценени 

1. Чек на стойност от един чип 
Наричам една от любимите ми линии „чек на стойност от един чип“. Този похват не се използва често. 
Но когато го използвате, той се проявява като прекрасен начин да стигнете до шоудауна или да получите 
много информация на ниска цена. 

Да си представим, че играем на 5/10NL и на вас, на големия блайнд, ви се раздават A♣J♦. Вашият опонент 
на бутона прави рейз от $40. Всички фолдват, а вие колвате от ВВ. Потът на флопа е $85, вие сте срещу 

един опонент и всеки има по 100бб в стака си. Флопът е 6♦J♠Q♦. Вие решавате да лийднете със залог от 

$60 и опонентът ви колва. На търна при пот от $205 излиза 2♥ и вие отново решавате да залагате. 

Правите залог от $150 и опонентът ви отново колва. На ривъра излиза 3♥ и сега положението ви е много 
разклатено. Вашият опонент може да има практически всичко и няма варианти, които да изглеждат 
привлекателно. Ако направите стандартен залог от 2/3 от пота, тогава сякаш валю-бетвате самия себе 
си, тъй като има явна вероятност опонентът ви да има ръка, по-добра от вашата. Ако чекнете на ривъра 
и опонентът ви заложи, тогава няма да имате никаква представа, дали той прави това с флъш-дроу или 
с „пропуснало“ дроу от рода КТ или Т9. Той също така може да залага за стойност с топ чифт, който тъкмо 
бие втория ви чифт с топ кикър. В края на краищата, вие можете да вземете правилно решение, колвайки 
или фолдвайки ръката, но това едва ли ще бъде направено с голяма увереност. 
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Но, какво ще се случи, ако просто заложите ривъра с $10 (един чип)? Ако ви колне ръка от типа на KQ, 
тогава ще загубите само един блайнд. Ако опонентът колне с ръка, по-слаба от вашата, то той вероятно 
също би чекнал на ривъра или би фолднал при ваш залог. Така ще станете с $10 по-богати. 

Съдейки по действията през цялото разиграване, едва ли опонентът ви слоуплейва много силна ръка. 
Много рядко играчите слоуплейват на бордове с много дроус. Затова, най-силните ръце, които той може 
да има тук, почти еднозначно са нещо от рода на KQ или QT. А тези ръце едва ли ще рейзват за стойност 
на ривъра, затова вие можете да сте 100%-во убедени, че, ако залагате на ривъра 1 чип и получавате 
рейз, това означава, че опонентът ви има незавършено дроу. В този случай трябва да се борите за пота 
и да колвате независимо от размера на рейза – дори ако опонентът рискува целия си стак и влиза ол-
ин. 

Можете да възразите: някои много добри играчи на високи лимити ще рейзват за стойност с ръка, като 
KQ, в отговор на ваш залог от 1 чип. Но, по всяка вероятност, такъв опонент след ваш чек на ривъра така 
или иначе би направил допълнителен залог. Поради огромното количество пропуснали дроу, с които 
той също би залагал, тук във всеки случай почти е невъзможно да фолднеш. Нещо повече, аз не съм 
убеден, че мнозина ще направят стойностен залог тук с ръка, като KQ. Но, ако все пак срещнете такива 
опоненти, тогава можете да започнете да лийдвате с ръце като сет или два чифта и да чакате, кога те ще 
започнат да ви рейзват за „стойност“. 

Да използваш само един чип, за да получиш печалба и/или информация е любимата ми линия за игра. 
Тъй като тя се случва на ривъра, ценността й значително нараства по сравнение с другите похвати, които 
се използват на по-ранните улици, където потът е по-малък. 

Към момента на значителни действия потът има размер от среден до голям. В тази игра просто няма 
„другата страна на монетата“, освен ако не играете срещу най-добрите играчи от световна класа. 

Вие фактически никога няма да платите залога на ривъра с по-слаба ръка. Също така имате възможност 
да вземете много голям пот, защото повечето опоненти просто няма да знаят какво да правят срещу 
нищожен залог от един чип. За тях той ще бъде като червен парцал за бика и те ще рейзват (понякога 
дори ще влизат ол-ин) почти с целия си диапазон, освен с онези ръце, които ви бият. Имено в това е 
цялата красота на тази игра: потът става по-голям само тогава, когато вие го искате. 

2. Слаб лийд за предизвикване на рейз 
Често ще имате ръка, която смятате за най-добрата, но усещате, че опонентът ви има недостатъчно 
силна ръка за кол на залог дори от половината пот. Много често в тази ситуация хората или чекват, 
надявайки се да предизвикат блъф, или правят залог от 2/3 от пота или повече, който няма шансове за 
кол. 

Ето един добър пример за илюстриране на тази ситуация: 

5/10NL, стакове 100бб, вие сте на ВВ с А♣J♠. Играч от късна позиция залага $40, всички фолдват, а вие 

ри-рейзвате до $125. Опонентът колва, вие сте хедз-ъп. Потът е $255. Флопът е J♣2♠7♦. Вие имате най-
добра ръка, освен ако опонентът ви не е хванал сет или слоуплейва по-висок чифт. Решавате да 
заложите $175 и опонентът ви колва. Въпреки, че е възможно опонентът ви да продължава да 
слоуплейва, това не трябва да ви тревожи. На такъв флоп вие не можете да хвърлите ръката си, освен 
ако нямате точните бележки за вашия опонент или той не е известен като необичайно тайт играч. Така, 
докато на борда няма дроу, то в повечето случаи опонентът ви има маргинална ръка от рода на 88 – ТТ 
или JT – KJ. 

Потът е $605, във всеки стак са останали по $700 и на търна излиза А♥. Въпреки, че тази карта изглежда 
отлича, тя убива всякакво развитие на събития. Преди появяването на асото повечето от ръцете на 
опонента имаха по 2-3 аута за подобряване и при това бордът изглеждаше доста подходящ за тях. Сега, 
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с появата на асото, опонентът ви вероятно ще има 0 – 2 аута и няма да има никаква увереност в ръката 
си. Смисълът сега е в това, да извлечеш стойност от неговата ръка. Намерих начин да го направя: на 
търна можете просто да направите много малък залог, който ще предизвика ответни действия. Залог от 
$125 при пот от $605 би трябвало да се справи с тази задача. 

Залогът на търна постига едновременно няколко цели. Първо, той дава на опонента неизгоден шанс да 
се опита да хване аутовете си. Второ, у агресивен играч такъв залог ще предизвика инстинктивно 
желание да направи рейз и да се опита да ви изгони от пота. В края на краищата, този залог изглежда 
нелогичен и опонентът ви не разбира, какво трябва да направи. Той може да не е в състояние да хвърли 
която и да е ръка, тъй като стойността на кола е толкова малка. 

Това е още един похват, който няма обратна, отрицателна страна. Вие никога не бихте могли да 
извлечете изгода от ръката на опонента с обикновен залог. Също така, той едва ли ще превърне готовата 
си ръка в блъф поради страха да не се нашие на ваш рейз за ол-ин на търна. 

Още едно предимство на тази игра е в това, че вие можете да включите във вашия диапазон и малко 

блъфове. Представете си същия сценарий, но вместо с A♣J♠ вие сте с 5♠6♠. Вие можете да заложите на 
търна $125 и тогава ще рискувате само $125, опитвайки се да спечелите пот от $605, правейки блъф със 
шестица. За да бъде изгоден, този блъф трябва да проработва само в 17,1% от случаите. Това е отличен 
начин за балансиране на диапазона в такива ситуации. 

3. Убийствен удар 
„Убийственият удар“, несъмнено, е любимият ми похват. Той се състои от две части и включва залози на 
търна и ривъра и аз го смятам за един от най-ефективните прийоми, които изобщо някога съм 
използвал. 

Да си представим, че играем на 5/10NL, стаковете са по 100бб. Вие сте на малкия блинд с 7♣8♣. Играчът 
от СО залага $40 и всички преди вас фолдват. Вие решавате да колнете, ВВ – фолдва. Потът сега е $90. 

Флопът е К♣9♠4♥. Вие и вашият опонент чеквате. Съдейки по моя опит, в такава ситуация опонентът ни 
или ще има слаба готова ръка, или ръка, която изобщо не уцели флопа. 

В редки случаи опонентът ви ще има много силна ръка, например сет. Но в повечето случаи това няма 
да се случва, защото, ако той има сет, той ще иска да увеличи размера на пота, а с помощта на чек това 
няма как да се случи. Към този момент мислите ми са следните: „Какви действия мога да предприема, 
за да го накарам да фолдне ръката си?“ В идеалния случай аз искам също така да избера линия, която 
ще ми позволи да извлека колкото може повече пари от онази негова ръка, която той еднозначно би 
хвърлил. Това може да звучи малко алчно, но, изхождайки от моя опит, в подобни случаи алчността не 
е толкова лоша. 

На търна излиза 2♦ и аз отново чеквам. Правя това защото предполагам, че той има именно този 
диапазон от ръце, който съм му присвоил, и с него той ще залага на търна. Ако има слаба готова ръка, 
той ще залага за защита. Ако няма нищо, тогава два последователни чека от мен ще го убедят, че блъфът 
му ще проработи. Опонентът залага $60 на търна. Към този момент той прави точно това, което искам 
от него, и аз рейзвам до $240, при което в стака ми остават още $720. Обикновено, правя рейзове три 
пъти по-големи от залога на опонента. Но сега искам да му покажа, че съм готов да играя за стак и да 
упражня върху него максимален натиск, затова правя рейз с размер, четири пъти по-голям от неговия 
залог. На този етап вие често ще карате опонента да фолдне ръката си. Понякога той може да сметне 
вашия рейз за малко фалшив и да го колне след продължително мислене. Аз се радвам, когато той го 
прави. Аз разчитам на кол на търна, защото знам, че той никога няма да колне на ривъра. 

И така, да си представим, че опонентът ни решава да колне нашия чек/рейз на търна. Размерът на пота 

вече е $570 и на ривъра излиза J♦. Това е именно моментът, в който вие нанасяте убийствения удар и 
влизате ол-ин, залагайки останалите $720. Това, което току що направихте, е следното: изправихте 
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опонента си пред решение за стойност, равна на целият му стак с ръка, която, както знаем въз основа на 
действията до сега, почти никога няма да е силна. Тук ще ви трябва стоманено сърце, защото, макар че 
този похват действа с астрономически висока вероятност, опонентът ви ще фолдва след минута или 
повече време за размисъл. Тази минута може да ви се стори час, но послушайте съвета ми: той почти 
винаги ще направи фолд. 

Няколко важни момента, които трябва да се помнят: първо, бордът трябва да е достатъчно сух. Той не 
трябва непременно да е лишен от дроу. Но, ако правите чек/рейз на търна след появата на карта за 
дроу, опонентът ще ви колва в повечето случаи, тъй като той или ще ви постави на дроу, или самият той 
ще гони силно дроу (което разчита да хване на ривъра). Ако на ривъра неговото дроу не завърши, той 
може да намери сили да колне ол-ина на ривъра с ръце, които бият блъфове. Затова, задължително 
внимавайте за възможните дроу на борда. Има играчи, които просто обожават да правят хиро-колове 
на ривъра, така че бъдете внимателни да не използвате този похват срещу тях прекалено често. 

Както и в случая с другите похвати, за които ви съветвам, много е важно да не ги използвате постоянно, 
за да не станете прекалено прозрачни. Важно е да го имате в арсенала си, но не трябва да го използвате 
при всяка възможност. 

4. Отложен продължаващ залог 
Един от похватите, за който малко се говори и който рядко се използва, аз наричам „отложен 
продължаващ залог“. Той е най-ефективен срещу играчи, които са склонни да проявяват агресия, 
особено срещу онези, които са най-агресивни на флопа. Всички сме се срещали с тези, които колват 
рейзове ви без позиция и след това ви чек/рейзват буквално на всеки флоп. Сложно е да се 
противопоставим на това, тъй като е трудно да хванеш на флопа ръка, с която можеш да отговориш на 
чек/рейз. А ако ръката ви е достатъчно добра за кол на рейза на флопа, тогава ще ви е още по-трудно да 
колвате залога на опонента на търна, тъй като към този момент, вероятно, ще ви се наложи да рискувате 
целия си стак. 

Да предположим, че играем на 5/10NL, където всеки играч има по 100бб. Вие залагате $40 от ранна 
позиция и опонентът от ВВ ви колва. Потът е $90. Картите тук нямат никакво значение. На флопа 
опонентът ви чеква. Вие, вместо да направите продължаващ залог, също направете чек. Вие знаете, че 
той най-вероятно ще направи чек/рейз и тогава решението ще е трудно. По-скоро, ще ви се наложи да 
вкарате значителна част от стака си в опит все пак да вземете пота без да имате гаранции, че усилията 
ви няма да бъдат напразни. 

Вместо това, накарайте опонента да взима трудни решения. Когато той, съгласно нашите очаквания, 
заложи на търна $60, направете рейз до $180. Това ще е проверка за него, през която той ще премине, 
само ако има добра ръка. Ако залагате на флопа и се сблъсквате с чек/рейза, тежестта на решението 
лежи върху вас. Тази линия е отличен начин да се размените с опонента и да го накарате да влага 
значителна част от неговите пари, ако той иска да спечели пота. 

Помнете, при използването на този или друг похват в холдема вие трябва да бъдете внимателни, за да 
не се престараете с тях. Ако ги използвате прекалено често, вашата игра става много прозрачна. В този 
конкретен пример аз препоръчвам да се придържате до разумен баланс между използване С-бет на 
флопа, използване на отложен С-бет и дори предаването на пота при координирани бордове, които са 
подходящи за диапазона от ръце на опонента, с които той ще ви колва, седейки на блайнда. 

5. Ол-ин, когато те не могат да я имат 
Това е велик прийом. Правилното му използване ще ви позволи да се почувствате като Фил Айви – поне 
за момент. 

Когато решавате, дали да използвате този похват или не, много е важно да сте убедени, че флопът е 
абсолютно сух, т.е. там няма никакви дроу. Ако има някакви дроу, тогава този похват няма да е 
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ефективен. Ето един отличен пример: както обикновено, да си представим, че играем на 5/10NL и 
стаковете са по 100бб. Вие сте на малкия блайнд, играчът от бутона залага $40, вие колвате, ВВ – фолдва. 

Потът е $90 (вашите карти и картите на опонента в този случай няма значение). Флопът е К♥7♣2♠. Вие 
чеквате и опонентът ви залага $60. Вие решавате да направите чек/рейз до $180, тъй като такъв тип 
флопове е подходящ за малко ръце и вие смятате, че можете вземете пота с блъф. Вашият опонент 3-
бетва до $425, при което в стака му остават още $575. 

Изхождайки от моя опит, ако вашия опонент в такава ситуация има силна ръка, той никога няма да 
направи 3-бет, защото за него това няма особен смисъл. Ако той има сет или АК, той просто ще колне 
вашия рейз, смятайки, че вие или: 1) блъфирате и той не иска да ви дава повод да спрете да го правите, 
или 2) той има монстър и знае, че ако вие държите ръка, която репрезентирате, вие така или иначе ще 
сложите всичко на масата. 

По този начин, ако опонентът ви на флопа прави ри-рейз, то той го прави защото, вероятно, няма нищо. 
Но той, също така, знае, че ако вие не сте със сет, който казвате, че имате, тогава вероятно нямате ръка, 
с която сте готови да отговорите на ри-рейз, и затова се опитва да открадне пота. 

Това е прекрасна възможност да покажете великолепна игра и да мръднете остатъка от вашия стак в 
центъра на масата. След като вземете пота, можете да кажете на приятелите си, че „четете мислите на 
вашите опоненти като отворена книга“. 

Повярвайте ми, има съвсем малко похвати, които ще ви доставят точно такова удоволствие. 

В заключение… 
Знам, че тази книга няма да е популярна сред тези, които обичат книги, изпълнени с математика, тежки 
и големи. По някаква причина скромният и методичен подход не се съгласува с общоприетите норми в 
света на покера. 

Но аз вече казах в началото, че вие можете да имате всичките достъпни навици в покера, но ако не 
можете да извличате от тях печалба, сте обречени на провал. Мнозина, много по-умели от мен играчи, 
фалираха. Има огромна разлика между умения да играеш покер и да печелиш от покера. От цялото си 
сърце вярвам, че пълното себеотдаване при бавен и стабилен план ще доведе на дистанция до добри 
печалби и моят пример го потвърждава. 

Има такава поговорка: „Нека има промяна и нека тя да започне от мен“. По ирония, аз чувствам, че съм 
станал по-добър играч след написването на тази книга. Тя ми помогна да формулирам толкова много 
мисли, които ме обсаждаха в продължение на много години. Скоро след като оформих тези мисли на 
хартия, усетих, че започнах да играя на ниво, което по-рано не беше достъпно за мен. Наистина, аз 
чувствам, сякаш има съвсем малко хора, които могат да се сравнят с мен по качеството на отигравания 
на ръце. Затова съм длъжен да благодаря на читателите си, че са ме вдъхновили в този проект. Тази 
книга ме направи по-богат и в прекия, и преносния смисъл! 

Преди да завърша, бих искал да обърна внимание върху някои основни аспекти от тази книга. Ако бях 
знаел тези неща по-рано, моята игра от самото начало би била много по-доходна. 

 Извличайте ползата от рейкбека. Какво вече говорех по-рано, рейкбекът може да ви поддържа 
във времена на губещи месеци, и да превърне печелившите – в свръх печеливши. Ако не сте 
извлекли от тази книга нищо повече, тогава просто запомнете, че трябва да използвате тази 
възможност, която, по някакви причини, не е толкова популярна в покер-кръговете. Рейкбекът – 
това са безплатни пари. 

 Спазвайте консервативен банкрол. Вие не искате да се окажете на мястото на ресторанта, в 
който храната свършва точно когато идва голяма група посетители. Инвестирайте – и след това 
инвестирайте отново – във вашия малък бизнес. 
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 Примирете се с вариация. Вие задължително ще се сблъскате с неудачните периоди от времето. 
Помнете това и акцентирайте вниманието си върху времето, когато всичко върви по план, и 
тогава ще ви е по-лесно да преживеете трудните времена. Разбирането на вариация е 
необходим инструмент в справянето с тилта. 

 Поставяйте си цели, ориентирани на процес. Ориентирането на процес е черта, присъща на 
всички успешни покер играчи, бизнесмени и атлети, които съм срещал. Помнете: ако вие се 
грижите за качеството на изразходваното от вас време, парите ще дойдат. 

Бих искал на края да вмъкна няколко цитати, които постоянно държа под ръката си. Те ми служат като 
компас и ми помагат да оставам съсредоточен. 

„Да правиш нещо на ниво, по-ниско от максималните ти възможности, означава 
да пилееш дарбите си напразно“ – Стив Префонтейн 

Аз съм доброволен втори треньор на мъжкия отбор на Орегонския Университет по голф и на 
единствения плакат на стената на нашия офис е написан този цитат. Префонтейн е легендарен атлет от 
Орегон, бегач на дистанции от 2 до 10 км, чиято кариера и живот прекъснаха трагично през 1975 година, 
когато на 24 години той загина в автомобилна катастрофа. Той беше популярен атлет, който е спечелил 
120 от 153 състезания, в които е участвал – поразителните 78%. 

„Пре“, както го наричаха, е вярвал, че талантът е измислица; че има нещо повече от просто победа. Аз 
го обожавам за онези самоотвержени усилия, които той е полагал всеки ден. 

„Смисълът не е в това, колко силно можеш да удариш. Смисълът е в това, колко 
силен удар можеш да издържиш и да продължиш да се движиш. Имено така се 
постига победа“ – Роки Балбоа, „Роки“ 2006. 

Мен са ме блъскали подобно на този измислен персонаж. Бях падал толкова ниско, колкото може да 
падне човек в живота си. Бях на прага на осъществяването на мечтата си за PGA турнир, когато на 23 
години получих сърдечен пристъп. Бях сломен, здравето ми беше в ужасно състояние (по неизвестна 
причина) и нямаше никой, на когото бих могъл да се опра. Ето така започна кариерата ми на 
професионалния покер играч. Дори в най-ужасната трагедия има поне възможност да се опознаеш по-
добре. Лошите времена правят добрите по-приятни. Не слушайте хората, които предпочитат да бъдат 
втори от края, вместо да се постараят да променят нещо в обстоятелствата си. Колкото и да е лоша 
ситуацията, в която се намирате, това е временно. Просто намалете егото си и се захващайте за работа. 
Съмнявам се да дойде ден, в който ще ми кажете, че съжалявате задето постъпихте по този начин. 

„Най-доброто в утрешния ден е, че утре ще бъда по-добър от днес. Просто не 
разбирам, защо хората обичат да отлагат звънеца на будилника. Не мога да 
мисля за това по друг начин“ – Тайгър Уудс. 

Вие имате само един живот. Един. Не го хабете напразно. Нима искате на гроба ви да пише „Тук лежи 
Джон. Той можеше да стане велик, но, май, е проспал тази възможност“. Величието се заключава в 
борба; в опита да станеш велик. Всеки ден това е възможност да увеличиш разстоянието между себе си 
и другите. 

„Да останеш себе си в свят, който постоянно се опитва да направи от теб нещо 
различно, е велико постижение“ – Ралф Уолдо Емерсън. 

Аз също се противопоставям на натиска, който другите упражняват върху мен с цел да ме направят 
такъв, какъвто биха искали да ме виждат. Израснах в Калифорния (Ориндж Каунти), където 
повърхностност управлява с превъзходство, след това влязох в света на професионалния покер, където 
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управлява самовлюбеността. Поразително, но колко се улесни живота ми откакто реших да остана 
самият себе си. Със сигурност, преди никога не съм имал толкова ненавистници, но не съм и имал такова 
количество изумителни приятели. Емерсън също така е казал: „Хората виждат само това, което искат да 
видят“. Излизането извън рамките на обичайния начин за мислене е черта, характерна за почти всеки 
успешен покер играч, и тази черта, по подразбиране ще ви скара с мнозина. Това е следствие от 
самостоятелното мислене и правенето на това, което смятате за най-доброто. 

„Промените няма да настъпят, ако ще чакаме някого или някой удобен случай. Ние 
сме тези, когото трябва да чакаме. Ние сме тази промяна, към която се стремим“ 
– Барак Обама. 

Не мислете за момент за политика и ми позволете да обясня значението на тази фраза. Не мога да 
изброя случаите, когато аз, по време на посещения на обществени прояви, съм срещал някой друг, който 
е бил в такъв възторг от начина ми за изкарване на прехрана; и не защото, той също е искал да стане 
професионален покер играч, а защото той е бил впечатлен от това, как съм го постигнал. Рискувах. 
Заложих всичко, което имах – аз рискувах, че можеше да се случи и така да ми се наложи да допълзя 
обратно в семейството ми и отново да се занимавам с бизнес, който не харесвах – и всичко само заради 
едно нещо – да променя собствените си обстоятелства. Влязох „ол-ин“ заради мечтата си за финансова 
независимост, и изобщо независимост. Повечето хора ми казват, че те също са мислели за подобен тип 
риск. Но те не са го направили основно заради страха да разочароват близките си. Много добре ги 
разбирам. Когато постигнах независимостта, мнозина просто ме отхвърлиха. Мога само да си представя, 
какво са говорили за мен зад гърба ми. Но аз знаех, че не мога да рискувам и да бъда в зависимост от 
очакванията на другите, защото в един прекрасен момент бих потънал под тежестта на техните 
очаквания. Съгласих се да се възползвам от огромните възможности. Аз бях тези промени, към които се 
стремих. Вие сте онази промяна, която желаете… 

 


