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1

РАЖДАНЕТО НА НЕЙНО
ВЕЛИЧЕСТВО

През последните две години бях наричана по найразлични начини. Но може би най-доброто определение, което пресата е давала, е: „Уанкойн, която се
представя за убиеца на биткойн.“ Е, трябва да призная, че ми харесва... След две години никой няма да
си спомня за биткойна! Благодаря ви, че сте тук и
споделяте моята мечта, благодаря ви, че я правите
възможна!

Думите са на Ружа Игнатова пред пълната „Уембли Арена“ в Лондон през 2016 г., на грандиозно събитие, кръстено КойнРъш.
Тя е пищна брюнетка с разпусната тъмна коса, плътни устни с ярко червило и вкус към скъпите и едри бижута. Облечена е в бална рокля – далеч извън бизнес
етикета. Прилича повече на Шехерезада или Кармен,
но всъщност е българката Ружа Игнатова или Доктор
Ружа, както е известна. Жената, която ФБР и над три
и половина милиона души по цял свят търсят, за да им
върне парите.
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А парите съвсем не са малко – по сдържани оценки
създателката на криптовалутата уанкойн, израснала в
най-бедната държава в ЕС, привлича поне 4 милиарда долара към проекта си.
Това е невероятна история за пари, алчност и предателства. История за възход и падение, в която като в
класическа сапунена опера не липсват също ревност,
отмъщение, заплахи, арабски шейхове и тежки спомени
от детството. Историята на една българка, която измами
света, а после изчезна от лицето на земята.
Но преди да стане публично известно, че „Уанкойн“
е картонена кула, Доктор Ружа се явява на впечатляващи
бизнес презентации, нещо средно между телеевангелизъм и рокконцерт, където не просто разказва за „общността“ „Уанкойн“. Тя привлича като магнит хиляди и
хиляди нови поклонници.
Макар на тези представления да се говори за пари
и инвестиции, сцената с огнени експлозии и специални
ефекти повече напомня на скъпо и грандиозно шоу. Преди Ружа като подгряваща група се появява нейната свита
от промоутъри, които надъхват публиката с шокиращи
фрази за огромния потенциал на новото предприятие.
Ружа е кулминацията – всички очакват Криптокралицата:
титла, с която тя се коронясва. Ружа се появява под звуците
на „Огън момиче“ (Girl on Fire) на Алиша Кийс, а над 10 000
души стават на крака, аплодирайки жената в пурпурночервена бална рокля, извезана със златни орнаменти.
Дългата ѝ до раменете гъста черна коса е леко прибрана назад, разкривайки големи блестящи обеци. Колко
различно от тениските, с които се показва пред инвеститори, макар и рядко, Виталик Бутерин, създателят на
криптовалутата етериум!
8

По това време наскоро навършилата 36 години Ружа
Игнатова е вероятно най-богатата българка, макар и с
германско гражданство. На рождения ѝ ден, ознаменуван с пищно парти, ѝ е пял на ухо самият Том Джоунс.
А само две години по-рано, през 2014 г., Ружа е
създала и представила на света своята собствена криптовалута, уанкойн. Единствената жена сред останалите създатели на койни и също така единствената, която
се показва при всеки повод публично, за да рекламира
проекта си. Останалите не го правят, дори създателят на
първата криптовалута – Сатоши Накамото – е покрит с
тайнственост и мистика.
Улучила е момента – първите проекти за дигитални
децентрализирани пари датират още от 2009 г., когато е
създаден биткойн. В началото те са занимание за шепа
ентусиасти и вманиачени компютърджии, така че отнема
време темата да попадне в медиите и все повече хора разбират: „Става въпрос за много пари!“. През 2013–2014 г.
историите за светкавично забогатели, вложили почти на
шега няколкостотин долара в криптовалута, вече изобилстват. А също и легендата за онзи, платил пица с биткойни, които сега струват стотици хиляди. Всеки ден се
появяват различни нови койни. И макар повечето хора
да не разбират как работят криптовалутите, всички те
искат едно и също – бързо да спечелят лесни пари. Затова и кръгът инвеститори е толкова широк – от обикновени граждани, които влагат всичките си спестявания,
до престъпни банди, които искат да изперат парите от
дрога и нелегален трафик.
Основната идея на криптовалутите е ясна – дигитално подобие на познатите ни долари, евро или лева, защитено от непробиваем компютърен код, при което всяко
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плащане се записва в своеобразен гигантски публичен
тефтер. Как точно технически се случва това, разбират
малцина, но почти всеки вече е чувал за „копаене“, „блокчейн“, „дигитални портфейли“...
Заявката на Ружа Игнатова е да превърне този сложен свят, понятен само за шепа програмисти, в нещо,
достъпно за всеки, както обяснява в интервю пред „Капитал“ от 2015 г.
Нашата идея беше уанкойн да стане като фейсбук.
Защото кое беше най-интересното през последните
години? Айфон, гугъл, нещата, които ползват всички. А криптовалутата беше нещо само за елита.

По това време Ружа обяснява визията си с галещи
ухото лозунги като „бъдещето на парите“, „демократизиране на финансите“, „глобална общност“... Уанкойн трябва да стигне до всички, които не получават банкови услуги, да позволи евтини презгранични преводи и най-вече
да се ползва лесно като всяка друга валута – с познатата
пластмасова карта, извадена от джоба, или с aпликация
на телефона.
На пръв поглед всичко се случва по план. Спектакълът в Лондон не е уникален. Подобни събирания се правят навсякъде по света и най-вече в големите финансови
столици – Франкфурт, Дубай, Сингапур, Макао, Хонконг. На тях Ружа Игнатова, съоснователят на „Уанкойн“
Карл Себастиан Грийнууд от Швеция и цяла свита сподвижници с разнообразни титли (лидери, посланици, капитани и обикновени дистрибутори) чертаят светлото
бъдеще. А хиляди поддръжници, някои от тях вложили
всичките си спестявания в мечтата да се качат на влака
на бързото богатство, гледат графики как цената на бит10

койн се е изстреляла от центове до десетки, стотици, хиляди долари. И в главите си вече харчат своите уанкойни.
Самата Игнатова изгражда и полира сценичната си
персона на Доктор Ружа – с безупречно образование и
завиден опит, дошла от сивия скучен свят на корпоративните финанси, за да запали огъня на криптореволюцията. Но не само – всичко това е гарнирано със скъпи
имоти, луксозни коли, лъскави корици на списания, пищни партита и въобще лайфстайл, лъхащ на успех... Напомня твърде много началото на биографичната книга
на Джордан Белфърт „Вълка от Уолстрийт“: „Купонясвах като рокзвезда, живях като крал и едва оцелях.“
Има само един проблем. Зад тази бляскава фасада на
„Уанкойн“ не се крие нищо освен една измама, добила
внушителен размах. Малко повече от година след грандиозния КойнРъш в Лондон, през есента на 2017 г., Ружа
ще изчезне безследно. Това ще стане само дни след като
научава, че в САЩ тайно са ѝ повдигнати обвинения за
измама. Много от другите познати лица от сцената ще
напуснат публично или тихомълком „Уанкойн“. Но схемата няма да залезе и събитията няма да престанат. По
подиумите ще дефилират нови имена, включително и
най-близкият заместник на Ружа, който може да се намери – брат ѝ Константин. Нашарен с татуировки, досущ
като лидер на латино банда, някогашният шофьор на
електрокари (а после личен асистент на собствената си
сестра) днес е защитен свидетел на американските прокурори и очаква собствената си присъда. Представлява
го небезизвестният Джефри Лихман – адвокат на Джон
Готи и Ел Чапо.
От изтекли по-късно вътрешни данни на компанията
знаем, че когато Ружа омайва множеството на сцената на
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„Уембли“ в средата на 2016 г., „Уанкойн“ вече е привлякла
над 2,5 млрд. евро от цял свят. В следващите три месеца
към нея се изливат още около 800 млн. евро, но каква е
финалната сума може само да се гадае. Дори и да приемем най-консервативна оценка от около 4 млрд. долара,
колкото цитира нюйоркската прокуратура, това пак би
поставило „Уанкойн“ в топ 10 на финансовите измами в
цялата световна история и най-голямата измама с дигитална валута.
А какво се случва с „изкопаните“ монети? Уанкойн e
практически неизползваема валута, цената ѝ се фабрикува от самата компания, а не от пазарните закони за търсене и предлагане. Другите криптовалути са децентрализирани – никой не ги контролира. Единственото, което
стои зад тях и ги пази, е отворен компютърен алгоритъм
и публичен блокчейн. И те привличат последователи
точно защото са независими от намеса на правителства
и централни банки и никой не може да печата биткойн,
както се печатат долари и евро.
Но Доктор Ружа и екипът ѝ превръщат дефекта в
ефект. Уанкойн се рекламира като първата централизирана криптовалута – всичко се случва на сървърите на
компанията. Вместо обаче на инвеститорите да им светне червена лампа – защото и ножът, и хлябът са в едни
и същи ръце, – те избират да вярват на гръмки фрази за
финансова революция. С какво ги прилъгват? Че за разлика от другите криптовалути, добили печална слава
като инструмент за всякакви престъпни дейности с възможността за анонимни трансакции, при уанкойн това
няма да се случи. Само че при този дизайн централата на
„Уанкойн“ би могла неусетно да променя и манипулира
всичко – от компютърния код до цената; както и прави.
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Накратко, самата Ружа се превръща в нещо като
малка централна банка. С тази разлика, че Федералният
резерв, Европейската централна банка или Българската
народна банка не могат просто да изключат шалтера и да
изчезнат с парите. Пред Ружа няма подобни спирачки.
Събитие след събитие валят обещания как уанкойн
ще се превърне в реално средство за разплащане, ще се
приема от милиони търговци и ще се търгува свободно
на борсите. Докато инвеститорите чакат това да се случи,
единственият им шанс да опитат да си върнат вложеното
е чрез привличане на нови членове, за което получават
комисиони. Които клиенти да привличат други членове.
Които...
Да, вече сте се ориентирали. „Уанкойн“ не е кой знае
колко по-различна от добре познатите от десетилетия
финансови пирамиди и Понци схеми. Просто е в друга
опаковка – на нещо ново, технологично и революционно.
Едно скептично и критично око би могло да види пробойните зад нея дори само с обезсмислянето на блокчейна. Но мнозина са жадни за бързо богатство и се страхуват да не изпуснат шанса, затова са склонни да повярват,
да вложат собствените си пари в нещо, което не разбират
напълно, и дори да убедят приятели, съседи, колеги, роднини. Всеки разумен довод, всяко предупреждение се парират с обяснения, че идват от завистници, хейтъри или
платени от конкуренцията подставени лица.
В началото предупредителните флагове изскачат от
интернет форуми, отделни активисти и медии. Някои от
тях методично изтъкват слабите места в схемата, разравят се в миналото на създателите ѝ, фирмите, през които
оперира, и опитват да изчегъртат фалшивия гланц, с който е покрита. Още през септември 2014 г., броени ме13

сеци след появата на „Уанкойн“, специализираният сайт
BehindMLM, който разследва и изобличава измами, маскирани като мултилевъл маркетинг компании, анализира
бонусната схема на новата криптовалута и заключава, че
е чисто и просто Понци пирамида.
Ружа Игнатова привлича вниманието и на българския вестник „Капитал“ през лятото на 2015 г. със скъпите си покупки на имоти в София за милиони евро. Тя
дава интервю на вестника, в което е очевидно самоуверена, дори леко припряна в отговорите си. Тренираната
ѝ усмивка се сменя често със сериозно изражение. Не
е поискала предварително въпроси, не изглежда да се е
готвила специално, а отговаря сякаш спонтанно, като например на въпроса как може да сме сигурни, че в един
момент няма да изчезне с парите от продадените пакети.
Защото тя продава точно това – образователни пакети
с токени, за които твърди, че могат да се ползват за изкопаване на уанкойн. Тоест за да започнете да „копаете“,
трябва да платите.
„Или ми се доверявате, или не ми се доверявате. По
принцип знаете къде съм. Има много компании, които се
крият, не се знае кой стои зад тях, с какво се е занимавал
преди. Изглежда, че хората ни имат доверие и досега не
сме ги разочаровали“, обяснява тя пред „Капитал“.
А накрая завършва с друго предупреждение: „Нали
знаете, че имаме много добри адвокати!“
През следващите години разследванията валят, но
това сякаш не се отразява на небивалия успех, с който
„Уанкойн“ продава своите небесни плантации.
Какво прави през това време Доктор Ружа? Извайва своя публичен образ, така че да вдъхва доверие. Как
иначе би убедила три и половина милиона души от цял
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свят да вложат парите си? Имиджът продава, а за легитимирането му са ползвани най-разнообразни похвати.
Официалната биография на Игнатова, макар и поразкрасена и почистена от съмнителни моменти, като цяло отговаря на действителността. Университетските дипломи
от Констанц (Германия) и Оксфорд (Великобритания)
са истински, както и работата ѝ в една от най-известните
консултантски компании в света – „Маккинзи“, и в инвеститорския фонд на Цветелина Бориславова – български
банкер и бивша спътница в живота на дългогодишния
премиер Бойко Борисов.
Все по-често към името на Доктор Ружа биват прилепвани епитети като „гуру“, „кралица на криптовалутите“ и „част от световния бизнес елит“. Светското лустро
също е пуснато в употреба. В рекламните материали и
събития на „Уанкойн“ се изтъква, че Ружа е носител на
престижната титла „Бизнесдама на годината“ за 2014 г.
Събитието се организира от Евгени Минчев, известен
като светски хроникьор и пиар експерт, който стои и зад
„Руски бал в България“, „Мис Лято“, „Бал на топмоделите“. Няма никаква яснота и публична информация какви са критериите, по които се класират бизнесдамите,
а наградата трудно би могла да мине за разпознаваема в
българските делови среди. На събитието обаче е кметът
на българската столица Йорданка Фандъкова, а призът е
връчен на пищен коктейл. Всичко това се случва само два
месеца след публичното представяне на „Уанкойн“. Ружа
отново е на сцената в целия си блясък и излъчва доволство, защото току-що е легитимирана.
Как човек може да докаже, че е част от безупречния
бизнес? Като се появи на корицата на „Форбс“, разбира
се.
15

Броят от май 2015 г. на българското издание на
престижното списание излиза с две корици. Основната
е избрана от редакторите, а втората, която е под нея, е
платена реклама. Но за служителите на Ружа това са подробности. В света на уанкойн се показват презентации,
на които тяхната кралица е удостоена с корица на най-голямото бизнес издание, редом с хора като Уорън Бъфет,
Ричард Брансън и Илън Мъск. Нещо повече, на събития
на компанията в чужбина са разпространявани и бройки без първата корица. По неофициална информация е
имало специално допечатан тираж, който „Уанкойн“ да
ползва за рекламни цели.
Но може би най-драстичен опит за купуване на имидж
е „Четвъртата среща на ЕС и Югоизточна Европа“ – събитие, организирано в София през 2015 г. от друго реномирано глобално бизнес списание – „Економист“. Там
Ружа Игнатова участва като панелист заедно с множество представители на местни и чуждестранни институции, включително тогавашния президент на България
Росен Плевнелиев и четирима министри от българското
правителство на Бойко Борисов. Логото на „Уанкойн“
стои най-отгоре като „платинен спонсор“, засенчващо
тези на разни „по-незначителни“ финансови компании
като „Виза“. Видеата от десетминутната ѝ презентация,
озаглавена „Бъдещето на плащанията“, и снимките от
форума бързо се превръщат в пореден инструмент за утвърждаване на уанкойн пред инвеститорите ѝ.
Доктор Ружа изглежда напълно легитимирана като
част от световния бизнес и политически елит и този
бляскав имидж има своя измерител – броячът на сайта
на „Уанкойн“ не спира да се върти, постъпленията от десетки и стотици милиони месечно не секват. Те не могат
16

да спрат вълната от въпроси, която се надига, но помагат
да се успокоят вложителите.
А за въпросите има основания. Още през 2015 г.
финансови регулатори от различни държави започват
да предупреждават за „Уанкойн“. На много места властите бързо са идентифицирали проблема. Разследването FinCEN Files показва, че още през 2015 г. банки са
докладвали на американското финансово министерство
трансакции, свързани с „Уанкойн“, като съмнителни. А
изтекли съдебни документи от Обединените арабски
емирства свидетелстват, че през същата 2015 г. там са
замразени сметки на Игнатова и Себастиан Грийнууд и
на няколко техни компании, включително „Уанкойн Лимитид“.
Тези неща не се случват публично, но за сметка на
това честата смяна на банкови сметки, по които се получават плащанията от клиенти, става все по-видима.
Започват да се използват привидно несвързани дружества и наред с това се дават инструкции в основанията
за плащане да не се споменава уанкойн. Въпреки това
банките сравнително бързо блокират сметки, като през
2016–2017 г. сметките на компанията оцеляват само по
няколко седмици. А „Уанкойн“ се насочва към банки от
все по-екзотични дестинации, например на Кайманите.
Започват и разследвания, обявени съвсем официално.
През 2016 г. става ясно, че полицията в Лондон разследва
компанията. През пролетта на 2017 г. и германският финансов регулатор BaFIN обявява, че е блокирал 29 млн.
евро по сметки на компании, свързани с „Уанкойн“, а покъсно през годината прокуратурата в Билефелд започва
и криминално разследване. Зачестяват новини от различни краища на света за конфискувани средства и за арес17

тувани хора за промотиране на уанкойн – Китай, Индия,
Тайланд, Виетнам...
Истинското разплитане на случая обаче започва,
когато се включват Съединените щати. През есента на
2018 г. в дома му в Барнстейбъл, Масачусетс, е задържан
адвокат Марк Скот, като му е повдигнато обвинение, че
е изпрал около 400 млн. долара постъпления от жертви на уанкойн. Някъде по това време съоснователят на
„Уанкойн“ Себастиан Грийнууд е арестуван в Тайланд и
екстрадиран в САЩ, които са го пуснали за издирване
от Интерпол с червена бюлетина. А в началото на 2019
г. при кацането му в САЩ агенти на ФБР арестуват и
Константин Игнатов. На Доктор Ружа са повдигнати
обвинения, които – ако бъде призната за виновна – биха
могли да се превърнат в присъда за 85 години затвор.
Криптокралицата е обявена за издирване. От бляскавото
шоу остават само пайети.
Последвалите съдебни дела се точат дълго. Към края
на 2021 г. има само един обявен за виновен и чакащ присъдата си (Марк Скот) и двама, които сами са се признали за виновни и съдействат на прокурорите.
Но и без да е сложен край, доказателствата, които
валят от съдебната зала, изясняват не само как е функционирала „Уанкойн“, а и как е действала Ружа Игнатова.
Подкрепено с документи, с кореспонденцията ѝ с Грийнууд и разказите на собствения ѝ брат. Всичко това рисува
картината на една фалшива криптовалута, замислена от
самото начало като поредната измамна схема. Но точно
тази става прекалено успешна – толкова, че създателите
ѝ не успяват да реализират собствените си планове за напускане на сцената. На 9 август 2014 г. Ружа Игнатова
пише мейл до Себастиан Грийнууд с тема: „Стратегии за
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изход“. Първата опция, която предлага, е: „Вземаш парите, бягаш и обвиняваш някой друг за това.“
Това е буквално в навечерието на старта на „Уанкойн“, още преди да е привлякла милиарди, а с това и
много, много различни интереси – криминални фигури,
международни перачи на пари, арабски шейхове... Колкото повече продължава действието на схемата, толкова повече ресурси гълта тя – за подкупи, за изпиране на
авоарите, за осигуряване на защита – от разследвания и
блокиране на сметки, но и от желаещи да отхапят част
от складираните пари на жертвите. За собствената си
сигурност Ружа Игнатова се принуждава да прибегне до услугите на подземни фигури като Христофорос
Аманатидис-Таки, който, макар и неназован поименно,
в американските дела е описан като „много значим, ако
не и най-успешният наркотрафикант за всички времена
в България, който е бил тясно свързан с „Уанкойн““. Според американците той е отговарял за личната сигурност
на Ружа Игнатова. Отделно тя е наела и човек, който да
ѝ осигурява информация за всякакви разследвания и заплахи от властите. Това е Франк Шнайдер, бивш високопоставен служител в Люксембургските тайни служби.
След оттеглянето си от държавна работа той превръща
контактите и ноу-хауто си в частен бизнес.
Но да се върнем към началото...
Началото на „Уанкойн“ е буквално заровено в руините на неуспял предишен проект за криптовалута
на име бигкойн. Вероятно точно там Ружа Игнатова и
Себастиан Грийнууд се срещат и както се казва, се надушват веднага. Тя е човек със солидно образование,
доктор по право, а той вече е опитен в балансирането
по тънкия лед на мултилевъл маркетинга. В интернет
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могат да се намерят клипове от времето, когато двамата
разказват за бигкойн в непретенциозна зала в Хонконг
в началото на 2014-а. Нито следа от възторга и фойерверките, които ще видим само няколко месеца по-късно.
Вероятно по това време Ружа и Себастиан вече са узрели за новия проект и планират да откраднат идеята и
да я рестартират като „Уанкойн“. Дори за регистрацията
на „Уанкойн Лимитид“ са използвани регистрираните за
бигкойн компании в Обединените арабски емирства и
Гибралтар.
В мейл от Ружа, в който е копиран и Себастиан, изпратен на 9 юни 2014 г. до компания, която разработва
блокчейн решения, тя пише:
Създаваме наша собствена криптовалута – искаме
да сложим и вътрешна борса. Искаме да можем да
нагласяваме цената ръчно и автоматично, а също и
да можем да контролираме обемите на търговия.

Разбира се, всеки, който е чувал нещо за блокчейн,
ще надуши от километри измамата.
А два дни по-късно, на 11 юни, Ружа споделя с Грийнууд:
Може да не е нещо наистина чисто или по което обичайно бих работила и дори от което бих била горда
(освен насаме с теб, когато изкараме пари) – но... аз
съм особено добра в тези гранични казуси, където нещата са сиви – с теб като магическа машина за продажби – и с мен като някой, който наистина разбира от числа, закони и може да подкрепи нещата
добре и професионално, можем да станем наистина
големи... нещо като кръстоска на MLM и кучката
на Уолстрийт.
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„Кучката на Уолстрийт“ звучи амбициозно, нали?
Макар американските прокурори да са публикували
само откъси от мейлите, размяната на мисли между двамата е показателна с каква идея са започнали. В началото
проектът им още няма име и двамата говорят за „боклучавата монета“ (trashy coin). Чак в мейл от август 2014 г.
използват името уанкойн. Обсъждат се идеи как да се
структурира схемата, така че хората да не искат да теглят
парите си бързо (основната причина, поради която повечето пирамиди не просъществуват дълго и колабират).
Дали някой от двамата е имал угризения какво се
канят да причинят на хиляди невинни хора, чийто здрав
разум е замъглен от миража за бързи пари? В мейли на
Доктор Ружа се разкриват някакви следи от душевни
терзания преди впускане в авантюрата.
Лично аз съм много нещастна и чувствам, че бъдещето, независимо какво ще стане с уанкойн, не е много
завладяващо и няма много с какво да се гордея. Правила съм много лоши неща в живота си, много глупави неща, много неща на ръба, но нищо, от което
дори и отчасти да се срамувам... и това всъщност
унищожава част от моята същност. Вредата е нанесена. Трябва някак да живея с нея. Но е нещо, което
наистина ме разстройва.

Това по никакъв начин не прилича на уверената Ружа
пред публиката. А и зад кадър, ако се вярва на разказа на
брат ѝ Константин пред съда, който я описва като властен мениджър. Докато сестра му се огражда с лукс – скъпи бижута, рокли, коли, къщи, самият той започва работа за „Уанкойн“ в средата на 2016 г. като неин личен
асистент срещу 3000 евро заплата. Свидетели твърдят,
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че „личен асистент“ е евфемизъм за бодигард. Преди
да започне да носи папки и чанти с луксозни покупки
на сестра си, Константин е работил в логистичен склад
на „Порше“ в Германия, където управлявал електрокар.
Майка им Веска Игнатов формално се води собственик
и управител на практически всички ключови компании,
свързани с „Уанкойн“ в България, но работата ѝ е поскоро на секретарка – разположена в съседния на Ружа
офис, тя е пращана до банката или до пощата. А може би
най-важната ѝ функция е да не допуска кой да е до кабинета на знаменитата си дъщеря без предварителна среща.
За снимките и рекламните материали Доктор Ружа
показва знака на уанкойн – палец и показалец, оформящи буквата „o“, а останалите пръсти сочат нагоре. В САЩ
това е знакът за „ok“. Но нищо не е ок. През цялото време
Игнатова е с ясното съзнание, че се движи по ръба, докато играе ролята на успешната бизнесдама, която обикаля
целия свят и промотира финансова революция. За нея е
ясно, че блокираните сметки и разследванията са постоянен риск, но въпреки това продължава – или не иска да
се откаже от вливащите се от цял свят милиони, или не
може, защото е поела ангажименти към влиятелни инвеститори.
В съдебните документи са цитирани нейни съобщения от 2016 г. до Грийнууд, в чийто телефон тя е била записана като HRH (Her Royal Highness или Нейно кралско величество):
ОК, скъпи. Току-що кацнах във Франкфурт. Да се
надяваме, че всичко ще мине добре и ще мога да мина
Няма да минавам през паспортна проверка. Но съм
малко нервна
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Толкова ужасно чувство
Минах през летище Франкфурт. Точно кацнах. После в София след 2 часа. Ако нещо стане. Брат ми
знае какво да прави и ще те информира
Мразя живота си. Но имам срещи довечера. Нямах
избор с полетите
Ще пиша след 3 часа, когато съм на другия самолет.

По всичко личи, че страховете ѝ не са били само от
властите в Европа, които по онова време вече душат около нея. Брат ѝ казва, че тя винаги се е движела с двама до
четирима бодигардове. Самата Ружа му разказала през
лятото на 2017 г., че ходила в столицата на Киргизстан,
за да се сдобие с фалшив паспорт.
А според разказите му след нейното изчезване той на
няколко пъти бил заплашван по телефона, че ако нещо се
случи с уанкойн, ще пострада. Включително веднъж през
март 2018 г. е бил отведен с микробус в покрайнините на
София, където е бит и заплашван. През есента на същата
година получил обаждане от някого, представил се за високопоставен член на известната рокерска банда „Хелс
Ейнджълс“. Той му казал, че трябва да отиде в Цюрих да
даде обяснения на партньорите му. Там Константин Игнатов се озовал в хотелска стая, където напъхали пистолет в устата му и заявили, че дадените обещания трябва
да се изпълняват.
Впрочем през лятото на 2020-а, когато Константин
е в затвор в Ню Йорк, малко пò на юг, в Синалоа – Мексико, са открити напъхани в куфари телата на двама от
дистрибуторите на „Уанкойн“. Според властите чилиецът Оскар Брито Ибара и аржентинецът Игнасио Ибара
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са умрели от задушаване. Мексиканският щат Синалоа е
печално известен като дом на едноименния зловещ наркокартел. А наркотрафикантите обичат криптовалутите,
защото не оставят банкови следи при плащане. Но вероятно предпочитат истински криптовалути, които имат
стойност.
Попитахме един от служителите в централата на
„Уанкойн“, пожелал анонимност, защо до ден днешен, до
момента, в който четете това, схемата на Ружа продължава да събира пари. „Защото за някои хора това е единственият начин да останат живи“, отговори служителят.
Пренасянето на парите, добити от жертвите на уанкойн, също се оказва предизвикателство, тъй като немалка част постъпва в брой. Разказите на Константин
Игнатов за трансферите звучат наистина като писани от
холивудски сценарист. В централата на „Уанкойн“ на пл.
„Славейков“ 6 – в центъра на столицата – е имало сейф с
размер на малка стая, който обичайно е бил почти пълен
с кеш. Пари в брой се съхранявали още и в офисите в Дубай и Хонконг. В Хонконг имало и апартамент, натъпкан
с пари, а също и един в Южна Корея – стотици милиони. Игнатов си спомня случай, в който мениджърът на
хонконгския офис на „Уанкойн“ лично донесъл на сестра
му в хотела ѝ раница, пълна с кеш, над 1 млн. хонконгски
долара. А на въпроса „Какво направи Ружа с тези пари?“
отговорът на Константин е: „Отиде на шопинг.“
Опазването на това имущество също е проблем. Изсветляването и изпирането на парите изисква те да се
доверят на конкретни хора, които да се занимаят с това.
Но ако някой от тях присвои средства, не може да се подаде сигнал до полицията, тъй като парите са незаконно
придобити. По такива канали изтичат десетки милиони,
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като Игнатов разказва пред съда конкретни случаи. Например за базирания в Дубай Амер Абдулазис (когото
той нарича „един от основните перачи на пари на Ружа“),
присвоил над 100 млн. евро от „Уанкойн“. 25 милиона от
тях инвестирал в състезателни коне.
Ведно със славата, проблемите и притока на милиони,
в наглед неразбиваемия тандем на Ружа и Себастиан започват да се появяват пукнатини, които не стават видими
в името на общата цел – да се намерят още членове на мрежата и да се съберат още пари. От показанията на Константин Игнатов става ясно, че сестра му го назначава,
защото уволнява предишната си асистентка, която била
в любовна афера с Грийнууд. Нужен ѝ бил някой, на когото може да вярва. Пак според брата някъде през 2016 г.
Грийнууд откраднал всичко от споменатия хонконгски
апартамент и върнал парите чак когато Ружа го заплашила с публичен скандал – че ще разкаже за това пред цялата
мрежа на „Уанкойн“. Но след изчезването ѝ той на бърза
ръка опразнил и корейския апартамент, и този в Хонконг.
Ружа Игнатова е женена още преди да стартира „Уанкойн“. Съпругът ѝ се казва Бьорн Щрел и е германски
адвокат, който, макар и не много често, може да се види
около нея на събития – предимно партита, рождени дни,
но не на такива, пряко свързани с „Уанкойн“. А насред
тези най-динамични години бизнесдамата ражда дъщеря, кръстена Давина, която германският адвокат Бьорн
отглежда. Какви са били отношенията на съпрузите е
неизвестно, но Дънкан Артър, работил в мениджърския
екип на мрежата, си спомня: „За него винаги се говореше
като за бившия съпруг.“
Голямата тръпка на Ружа е Гилбърт Армента, когото
брат ѝ нарича неин любовник, бизнес партньор и перач
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на пари. И с него е свързан може би най-холивудският
момент от историята, довел до изчезването на Нейно величество.
През 2017 г. Ружа и Гилбърт планират да напуснат
половинките си и да заживеят заедно. Според Константин двамата дори са измисляли имена на бъдещите си
деца.
Ружа обаче се съмнява, че Гилбърт наистина е готов
на такава крачка, и решава да провери лоялността му. Но
както ѝ приляга, и тук тя действа с размах. Екипът на нейния личен супершпионин Франк Шнайдер купува апартамент под този на семейство Армента във Флорида. В
жилището се настанява един от неговите хора и през специално пробита за целта дупка в тавана слага микрофон.
Така Ружа научава, че в средата на септември 2017 г.
Армента е задържан от ФБР и бързо се е съгласил да съдейства. В следващите дни над 20 разговора между двамата любовници се записват не само от Ружа, но и от
ФБР. В един от разпространените от прокурорите записи Нейно величество предупреждава Армента да внимава с комуникациите и да не използва имейл, a да говори
само лице в лице или с криптирани телефони. Добавя,
че самата тя, ако поиска, до 24 часа може да има достъп
до пощата му, и също: „не можеш да си представиш тези
руснаци какво могат...“
Последният засега известен запис на гласа на Ружа
Игнатова е от 28 септември 2017 г., отново в телефонен
разговор с Гилбърт.
Не, иначе имах невероятен ден. Отново дойдоха моите копои, които ме информираха какво се случва.
Обичам онзи запис, в който ти и жена ти... където
ти ѝ казваш, че няма да се омъжиш за мен. Напра26

во го обичам; искам да си го запазя, за да мога винаги, когато поискам, да го слушам отново. Знаеш ли,
това са същите лайна, които получавам всеки ден и
си мисля, какво, по дяволите, имам. Кой е този човек
от другата страна? Така че това всъщност е найсмешното. Обикновено им казвам, че не искам повече да слушам подобни глупости, но това всъщност
беше хубаво да го чуя. Гилбърт, какво, по дяволите,
не е наред с теб? В смисъл, наистина? Ти... Никога не
съм мислила, че си такъв безгръбначен задник.
АРМЕНТА: Е, големият проблем в момента е...
ИГНАТОВА: Не, не. Няма нужда. Няма нужда. Не
искам да го чувам, защото всъщност е много ясно.
Бях направо... Лайна навсякъде, просто мръсотия.
Отвратително е всъщност. Така че, да, мисля, че
разбираш какво мисля. Затова нека оставим Париж
на изчакване и след това да направим каквото трябва. Няма нужда да се намираш в подобна ситуация,
скъпи. Както очевидно не си... нали знаеш – няма
смисъл нито за теб, нито за мен, нито за когото и
да било, нито за нея. Бедната жена. Горката аз. Не
обичам хората да ме лъжат. Повърнах, разбираш
ли? Повърнах си вечерята. Не ми трябва повече от
това. Знам, че хората са задници. Знам, че хората
могат да бъдат слаби. Знам, че хората могат да
направят много неща, за да получат това, което
искат, но аз не заслужавам това и тя не заслужава
това. И колкото и да си мислиш, че си по-умен от
всички, не си. Разбираш ли? Просто не си. Не е готино така. Има едно нещо, което се нарича лична почтеност. Провери си го в гугъл. Може да е за добро да
го направиш. Не искам да съм с човек, който няма
лична почтеност и който говори за мен лоши неща
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зад гърба ми. Разбираш ли? Сигурна съм, че разбираш. Лека нощ.

Скоро след това Ружа нарежда на Константин да ѝ
уговори индивидуални срещи с всеки от мениджмънта
на „Уанкойн“ в София, а също и да ѝ запази полет за Виена. Ден по-късно му се обажда и иска билет за Атина за
същия ден.
– Да отменя ли предишния билет? – пита той.
– Не, искам и двата! – разкрещява му се тя.
На 25 октомври 2017 г. Ружа Игнатова, която пътува
предимно с частни самолети, се качва на полет на нискотарифния „Райънеър“ от София за Атина заедно само с
един от бодигардовете си. Вечерта служителят се връща
сам и разказва на брат ѝ, че в Атина са я чакали хора, с
които е продължила пътуването си. Не знаел кои са; говорели на руски.
Оттогава Ружа е в неизвестност и брат ѝ твърди под
клетва и с риск, ако излъже, да лежи в затвора, че не е
имал контакт с нея. На мрежата от продавачи и инвеститори обаче регулярно казва, че сестра му изпраща много
поздрави и дава да се разбере, че тя държи нещата под
контрол, макар и отдалече.
Когато Константин е арестуван, ФБР намира в телефона му пълномощно, което му дава право да се разпорежда напълно с имуществото и активите на сестра
си, да подписва договори от нейно име и дори да я представлява пред властите. Пълномощното е подписано от
Ружа Игнатова на 8 февруари 2018 г., три месеца след
като е изчезнала.
Жива ли е или мъртва? С пластична операция и напълно променена се крие на някой тайнствен малък ос28

тров? Или не е успяла да се измъкне от ръцете на тези,
които не прощават, ако някой открадне парите им?
Тези въпроси още нямат отговори, но тригодишното царуване на Криптокралицата приключи. През това
време тя някак стигна до всички крайчета на света и
успя да накара милиони хора доброволно да се разделят
с парите си. Нейната „Уанкойн“ не е особено оригинална – Понци схемите отдавна ползват различни подобни
прикрития, а преди нея има и други кръстоски с криптовалута, които нямат такъв успех. Но Доктор Ружа и
Себастиан Грийнууд успяват да превърнат уанкойн в машина за пари. Случайност – или са направили нещо наистина различно?
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