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Тя е бегач, 
ултрамаратонец, 
но се занимава 
и с дигитален 
маркетинг. 
Дисциплинирана 
и издръжлива е, 
но е изминала 
нелек път в борба 
с депресията и 
тревожността. 
За Али Бейли 
бягането  не е 
просто спорт, не 
е и само терапия. 
В специално 
интервю за 
списание 
travel&extreme 
Explorer Али 
разказва за себе 
си, за успехите 
и провалите, 
за връзката 
между музиката 
и маратоните и 
бягането на  три 
от най-тежките 
маратони в света.

Интервю: Симона Калева

Снимки: Личен архив

Али Бейли 



22 23

runn ing exp lore r runn ing exp lore r

2018 беше изключително успешна за теб. 
Какво си мислиш сега, няколко месеца по-
късно за това, което постигна?

Така е – изминалата година беше изпълнена с много 
събития и успехи – „случайно“ успях да достигна три 
първи места и участвах в около 40 други маратони и 
ултрамаратони. През февруари пробягах 160 км през 
замръзналото езеро Хьовсгьол в Монголия, а после 
през ноември – 200 километра през националния парк 
„Намиб Науклуфт“ и така прекосих най-старата пусти-
ня в света. Седмица по-късно тичах през Панама два 
пъти седмично, което се равнява на разстоянието, кое-
то човек изминава, за да изкачи Еверест от морското 
равнище (28 000 фута). Успях и да поставя рекорд в 
състезание по Пътеката по Темза, продължаващо 184 
мили, и спечелих „Окс Епик“ тук във Великобритания. 
Когато помисля за тези успехи, всичко постепенно из-
бледнява и се превръща в мъгла. Постиженията ми не 
са нещо, което ме прави специална, но пък са специ-
ални за мен.

Кои бяха най-големите трудности, с които се 
сблъска по време на бягането в Монголия, 
през пустинята и в джунглата? Кой терен 
представляваше най-сериозно изпитание за 
теб?

ден, а си набавяхме само 2000. Чувствахме изтощение-
то денонощно. Бяхме кални и мокри, изгубихме се и ня-
махме представа как ще приключи всичко това. До този 
момент това бе най-голямото ми предизвикателство  и 
това, което ме промени  най-много.

Как се подготвяш за маратон?

Аз съм винаги готова! Стремя се да участвам в 
много ултрамаратони и организирани бягания 
през уикендите. През седмицата бягам на по-
къси разстояния, може би 3-4 пъти в компанията 
на четирите си кучета. В моя свят всичко опира до 
поддържане на равномерна скорост и издръжливост. 
Участвам и в 2-3 маратона годишно, при които се 
изисква по-висока скорост, мога да кажа, че това 
не ми харесва.  Трудно е да се подготвяш и да 
тренираш за състезание, но е още по-трудно става, 
когато веднъж загубиш форма. Затова се опитвам да 
поддържам ниво целогодишно.

Придържаш ли се към някакъв специален 
хранителен режим?

Не! Мисля, че са изписани тонове глупости за това 
какво трябва и какво не трябва да се яде. Аз обаче 
съм почитател на това да се вслушвам в тялото си и да 
му давам необходимото. Все още пия бира и ям чипс! 
Всъщност това са и любимите ми занимания по вре-
ме на маратон. Имам навика да ям дори когато тичам. 
Съвсем спокойно мога да извадя сандвич по средата 
на маратон и да го изям. Останалите бегачи обикнове-
но ме гледат странно, но важното е, че аз се чувствам 
добре.

Какъв е най-дългият преход, който си прави-
ла с бягане, а най-трудният?

Правила съм комбинация от няколкодневен маратон, 
както и ултра в един ден. Пробягала съм два маршрута 
от по 161 км за по-малко от 24 часа, а най-дългото ми 
състезание за няколко дни беше Пътеката по Темза – 
там успях да пробягам цялото разстояние за 4 дни и 
44 часа и така поставих нов рекорд – с 2 часа по-до-
бър от предишния. През май тази година ще пробягам 
разстоянието от 285 км наведнъж  през Девън, Велико-
британия. Това ще бъде голямо предизвикателство за 
мен – планирам да не спя и много ще се радвам, ако 
финиширам под 35 часа. 
Но все пак най-трудният преход, който съм прави-

ла, е първото ми прекосяване на Панама. Планът беше 
да бягам и да се придвижвам с каяк през Панамския 

канал за един ден. Започнахме в 4 през нощта и про-
бягах 9 км, след което пътувах с каяк 14 км, прекосих 
джунглата в следващите 28 км и бягах по протежение-
то на пътищата 20 км. Не звучи като много дълго раз-
стояние, но джунглата е безпощадна и отнема 10 часа, 
за да изминеш само 28 км. Накрая, 17 часа по-късно 
пристигнахме от другата страна на Панама. Беше един 
от най-тежките дни за бягане, които съм имала, но съм 
изключително горда от това, че съм първата жена, коя-
то го е постигнала.

Кога се чувстваш най-изтощена?

Когато взимам участие в денонощни състезания, 
обикновено съм най-уморена през нощта. Това, кое-
то те изтощава в тази част от денонощието, е липсата 
на светлина. Мракът в комбинация с умората те кара 
халюцинираш – на пътя ти се появяват неща, които в 
действителност не са там. Когато стигна до този мо-
мент, винаги си мисля за разсъмването – мисля си за 
това, че ще дойде новият ден. Когато видиш първите 
лъчи светлина в небето, усещаш магията. Това те мо-
тивира, зарежда те. Ето защо в този критичен момент 
обикновено спирам, преобличам се и се преструвам, че 
е дошъл нов ден. 

Може ли всеки да стане добър бегач и колко 
време е необходимо за подготовка на човек, 
който започва от днес?

Терминът „добър бегач“ звучи интересно. Кое те прави 
добър бегач? Дали това, че си най-бързият? Или пър-
вият? Или това, че чупиш рекорди? Мисля, че едно от 
ключовите качества, които трябва да притежава до-

Монголия беше истинско изпитание. Бягахме и спяхме 
при температури от минус 47 градуса по Целзий и сту-
дът беше най-голямото предизвикателство. Замръзва-
ше всичко – храната, водата, дори физиологичният раз-
твор. За да преодолее това препятствие, човек трябва 
да е изключително самодисциплиниран и непрестанно 
да се грижи за себе си. Един от страничните ефекти 
при хипотермията в начален стадий е, че започваш да 
забравяш и да губиш предмети. Може да изгубиш шап-
ка или ръкавица, а това не е препоръчително в толкова 
тежки условия. Една малка грешка може да ти коства 
престой в болницата. Налагаше се да сме изключително 
внимателни, за да поддържаме телесната си темпера-
тура и да сме хидратирани, докато бягаме. Но най-го-
лямото предизвикателство беше Панамската джунгла. 
Трябваше да прекараме там три дни и можехме да раз-
читаме единствено на себе си, да спим в хамаци и все-
ки от нас да носи раница от по 20 килограма. Теренът 
беше стръмен, кален, невъобразимо труден. Така от 
три, дните се удължиха до пет. Дефицитът на калории 
беше ужасяващ. Изразходвахме по 10 000 калории на 

„За мен бягането е свързано със 
сила и издръжливост, със способ-
ността да се преодоляват вътреш-
ни предизвикателства.“


