სად აღმოვაჩინოთ განძი?
კაცობრიობა ოდითგანვე ეძებდა გადამალულ განძებს. აბა, ვის არე
დაუფლებია უეცარი გამდირების სურვილი?! ეს საკითხი დღესაც
აქტუალურია და ძალზე მონდომებულს, შესაძლოა, ბედმაც გაუღიმოს.
გთავაზობთ იმ განძთა ისტორიულ მონაცემებს,
რომლებიც დღმდე
ვერავის უპოვია.

მონტესუმას განძი

როდესაც ერნან კორტესი 1519 წ. აცტეკთა დედაქალაქ ტენოჩტიტლანს
ეწვია, იმპერატორი მონტესუმა II
მას ზარ–ზეიმით მიეგება.
აცტეკებმა კორტესს ოქრო და ვერცხლი შესთავაზეს იმ იმედით, რომ
ტენოჩტიტლანს არ ააოხრებდა. ძვირფასეულობის დანახვისთანავე
ესპანელმა კნკისტადორებმა ხოცვა–ჟლეტვა ატეხეს, რომელსაც
მონტესუმაც ემსხვერპლა. ამას ინდიელთა რისხვა მოჰყვა და ცოცხლად
გადარჩენილმა ესპანელებმა თავს გაქცევით უშველეს. გზად კი
ნაქურდალი განძეულობა ტესკოკოს ტბაში ჩაყარეს. განძი დღემდე არ
არის ნაპოვნი.

შავწვერას განძი

1716–1718 წ.წ.
40 ზარბაზნიან
გემზე “დედოფალი ანას
შურისძიება”
მოცურავე ყველაზე ცნობილი მეკობრე ედვარდ ტიჩი,
იგივე შავწვერა, ძარცვავდა ვესტ–ინდოეთსა და ჩრდილოეთ ამერიკის
ატლანტიკურ სანაპიროს. ნაძარცვს მეკობრე ვირჯინიის, კამანის
კუნძულებისა და კარიბის ზღვის შორის მიმოფანტულ პატარა კნძულებზე
მალავდა. განძის მცირე ნაწილი ნაპოვნია რამოდენიმე კუნძულზე,
უმეტესი წილი კი იმ ბედნიერ მეპატრონეს ელოდება, რომელიც მას
მიაგნებს.

ლიმას განძი

როდესაც 1820 წელს რევოლუციონერი ლიდერის ხოსე დე სან–მარტინეს
ძალები ლიმას (პერუ) მიუახლოვდნენ, ესპანურმა ხელისუფლებამ
თავისი ძვირფასეულობის გადარჩენა განიზრახა. სხვათაშორის, ეს
განძეულობა ესპანელებმა ინკებს ჯერ კიდევ XVI
საუკუნეში
წაართვეს. მთელი სიმდიდრე ესპანელებმა ბრიტანელ კაპიტანს უილიამ
ტომპსონს ანდეს, მის გემზე “მერი დიარ”–ზე გადამალეს და დაავალეს
ოკეანეში მანამდე ეცურა, სანამ ლიმაში მდგომარეობა არ
ჩაწყნარდებოდა. “პატიოსანმა კაპოტანმა” ესპანელი მცველები
ამოხოცა, კუნძულ კოკოსამდე მიაღწია და ჯუნგლებს შეაფარა თავი.
იმ დროიდან ლიამის განძის პოვნას არა მხოლოდ ცალკეული პირები,
არამედ ქვეყნებიც ცდილობენ. განძის ღირებულება დაახლოებით $200
მილიონს შეადგენს.

მოსბის ფული

1863 წლის მარტში კონფედერატების ჯარის პოლკოვნიკი ჯონ სინგლტონ
მოსბი უეცრად გამოცხადდა ერთერთ ქალაქში, რომელიც მოწინააღმდეგეს
ხელში იყო. მას თან 40 ჯარისკაცი ახლდა, რომლებმაც თვალის
დახამხამებაში ბანკიდან $350 ათასი გაიტანეს და გაიქცნენ.
მძარცველება ფრონტის ხაზის გადაკვეთა მოახერეს, ხოლო ცბირემა
პოლკოვნიკმა ნაძარცვი ფერფაქსის მიდამოებში (ვირჯინიის შტატი)
გადამალა.
განძი დღემდე არ არის ნაპოვნი.

ნაცისტების ოქრო ტოპლიცის ტბაში

მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს, როდესაც გერმანია მარცხს განიცდიდა,
ნაცისტური რეჟიმი ყოველგვარი ძალისხმევით ცდილობდა
ნაძარცვი
სიმდიდრე გადაემალა. დღემდე, სხვადასხვა გეოგრაფიულ წერტილებში
მათ საიდუმლო სამალავებს აწყდებიან. ბოლოს, ერთერთი ასეთი განძი
პოლონეთში აღმოაჩინეს. როგორც ამბობენ, ეს ცნობილი “ოქროს
მატარებელია”. ხოლო ავსტრიაში, ალპების უღრან ტყეში მდებარე
ტოპლიცეს ტბაში ნაცისტმა ოფიცრებმა მილიარდობით დოლარის
ღირებულების ოქრო ჩაძირეს. 1959 წელს მყვინთავებმა ტბის
ფსკერიდან ოქროს ლოდებით სავსე რამოდენიმე კონტეინერი ამოიღეს,
რამაც განძის გარშემო აჟიოტაჟი გაზარდა. თუმცა, ნაცისტურ ოქროს
ზოგი დაწყევლილს უწოდებს: ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტბაში 7
ადამიანი დაიხრჩო.
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