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Мълвата за тайнствено изчезналите космически
кораби се разнесе, предизвиквайки ужас и недоумение.

– Никой ли не е  оцелял? – от лицето на Прот
изчезна цялата  жар от първоначалното въодушевление
от  откриването  на  изчезналия  космически  кораб
НЕПТУН.  –  Значи,  това  сега  е  огромен  ковчег  или
какво?

Съмнение и боязън се изписаха върху лицето на
Прот. Именно търсене на изчезналите космически кора-
би беше тяхната мисия, обаче след първите съобщения
на  самоуправляемите  комети  за  НЕПТУН,  усети  при-
съствието на нещо извън своето възприятие. След толко-
ва  години  изключителен  технологичен  напредък  на
земляните и мощното им проникване в космоса, те отно-
во се  спряха пред необяснимо явление.  Космическите
кораби изчезваха безследно, без да остане нищо, което
да загатне защо, как или къде.

След  всичко  това  именно  те  откриха  един  от
изчезналите кораби. Като на театрална сцена наблюдава-
ха  в  триизмерен  формат  холографския  видеозапис  на
НЕПТУН в деветметровото холографско пространство.

– Не е възможно да бъдат открити никакви следи
от опасност – насърчително обобщи Прот. Обаче думите
му придобиха само призвук на несериозна преструвка,
че нищо не знае.

– Екипажът отишъл на купон и зарязал кораба да
върви на майната си – с опростена ехидност Шена ра-
зясни цялата работа. Обаче въпреки шегата, не му беше
до  смях.  Числеше  се  към  разузнавателната  част  за
разследване  при  трудни  обстоятелства.  А  и  вероятно
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щеше да бъде сред първите, които щяха да влязат във
вътрешността на НЕПТУН.

Прот изпитателно го погледна. От много поколе-
ния насам технологичното развитие на човешката циви-
лизация  гарантираше  безопасност  на  разузнавателната
дейност. Завладяването на космоса беше станало повече
въпрос на любознателност. Но след първите изчезнали
космически кораби всичко се промени и рискът отново
започна да излиза на дневен ред. Въпросът как ще прие-
ме това екипажът, все по-неприятно му се натрапваше.
Налагането  на  принуда,  понятие  от  измислените  или
историческите разкази, ненадейно се изправи пред него.
Трябваше  предвидливо  да  предотврати  евентуално
избухване на  съпротива.  Иначе,  момчетата  бяха добре
подготвени,  душевно  и  телесно,  обаче  в  рамките  на
изискванията, без предвидено изправяне пред смъртта.

–  Да  не  приказваме  празни  приказки  –  реши-
телно каза след това със спокоен глас. – Всеки от нас
доброволно  е  постъпил  в  пионерските  части  и  много
добре е знаел за опасностите пред нас. Сега нека пока-
жем безброй пъти потвърдената решителност на косми-
ческите пионери.

Шена  го  погледна,  като  думите  му  останаха
неизречени. Двамата с Прот бяха стари познати. Онази
вечер  при  постъпването  му  в  пионерската  част,  Прот
беше до него. Обаче тогава нещата стояха другояче, ни-
каква опасност не се виждаше. И затова се записа в пио-
нерската част. Никога не беше изпитвал някакво особено
въодушевление от откриване на непознатото. Всъщност,
постъпи съвсем необмислено, по някакво лудо стечение
на обстоятелствата.

Сведе поглед върху изображението на изоставе-
ния кораб. Никакъв живот не можеше да се забележи в
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него.  Дори  и  компютърните  системи  бяха  замрели.
Какво, по дяволите, се е случило? И мислите му отново
се върнаха в миналото. Защо му трябваше да постъпва
точно в тази разузнавателна ескадра и така глупаво да се
изложи  на  опасност!  Много  тъпо.  Това  започна  в
нощния  клуб  „Червения  лисугер“.  Оня  дръвник  с
надменно презрителен поглед непоканен седна до него,
след това си измисляше разни работи, лъжеше и дрънка-
ше  глупости.  Супер  тъпо.  Трябваше  да  започне  да
плямпа  и  той.  Спомена  участието  си  в  изключително
рискова експедиция.  Разбира се,  защото още никой не
можеше да предвиди възможността за изчезване на кос-
мическите кораби.

Прот се изправи твърдо и каза с възможно най-
спокойния, решителен глас:

– Първи разузнавателен екипаж,  придружен от
въоръжени роботи, ще претърси НЕПТУН. Ще останем
готови за предприемане на незабавни мерки.

7


