
III

Прот  нервозно  крачеше  пред  командния  пулт.
Тайнственото  унищожение  на  екипажа  на  НЕПТУН
беше достатъчно силен повод за незабавно предприема-
не  на  мерки  при  най-малко подозрителния  признак,  а
прекъсването на връзката с Тилън и Шена изостри си-
туацията до крайност.

–  Без  авангард  от  роботи  те  двамата  не  би
трябвало да влязат в нито едно помещение! – Прот по-
скоро размишляваше на глас, отколкото се ядосваше.

Гени, със забавено дълбоко дишане, поглеждаше
ту изображението на НЕПТУН, ту Прот.

– Шена не е тръгнал напред наслуки. Трябва да
се е случило нещо непредвидено.

Прот трябваше да предприеме мерки. Обаче не
знаеше как, беше му необходимо време за размисъл.

– Хм! Доста време вече не се обаждат!
Острият глас на командира на бойните изтреби-

тели в готовност пресече тишината:
– Унищожихме лазерните оръдия на НЕПТУН.

Да спуснем ли втора група роботи?
– ОК, изпрати роботи в последователни групи,

които да установят непрекъсната комуникация помежду
си в случай на заложен капан.

* * *

Следващите няколко минути се проточиха чак до
окончателното  съобщение  на  роботите  за  блокирания
вход на командните помещения на НЕПТУН. Прониква-
нето в тях също беше под въпрос.
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Прот се обади на командира на бойните летател-
ни апарати.

– Да, какво да направя? – отзова се веднага той.
– Опитай се да установиш контакт чрез плане-

тарния компютър.
– Хм!
–  Разбра  ли?  –  Прот  не  можеше  да  разбере

мърморенето на Ян. – Какво става сега?
– Заедно с лазерните оръдия унищожихме и те-

лекомуникационните системи.
– Защо, по дяволите?
– За да не може някой през антенните системи да

попречи на действията ни.
– И сега не можем да се свържем с тях двамата!
– Трябваше да направим тази жертва.
– Хм. Да. Станалото, станало. – Прот размишля-

ваше за по-нататъшните мерки. – Забелязахте ли нещо
необичайно?

– Досега още нищо. С лазери можем да изрежем
отвори в стените и да се опитаме да проникнем.

– ОК! – инициативата на Ян беше в този момент
и най-приемлива. – Погрижете се за тях двамата.

* * *

Докато  чакаше  съобщението  на  Ян за  хода  на
спасителната операция, у Прот се събуди спомен за дни-
те на обучение за командир на космически кораб и за
миг в него оживяха легендите от човешката история, ко-
гато индивиди, с цената на собствения си живот, са се
изправяли в защита на домовете си. Обаче ентусиазмът
скоро отстъпи пред трезвата преценка. Досега никой от
космоса още не беше заплашвал човечеството, нито пък
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изобщо нещо беше показвало признаци за това. Този път
беше различно. Прот знаеше, че напливът от кадети в
пионерските части щеше да бъде няколко пъти по-малък
при забележима вероятност от по-голяма опасност. При
избор на хора от своя екипаж за рискови действия ще
трябва да се съобразява с този факт. Нищо друго няма да
му остане, защото при вида на мъртвешки празния кораб
НЕПТУН по гърба му полазваха тръпки.

* * *

Прот, докато неспокойно крачеше пред команд-
ния  пулт, размишляваше  за  смисъла  от  взривяване  на
НЕПТУН. Ако в него има скрита опасност за съществу-
ването на земляните, това би било най-добре. А причи-
ната за изчезването на космическите кораби след това,
разбира се, щеше да остане и занапред неизяснена. Оба-
че как иначе да открие опасен противник, преди да бъде
прекалено късно? И,  в  края  на  краищата,  може би си
имат работа с по-напреднала цивилизация?

На холодисплея се показа лицето на Ян:
– Проправихме си път до тях двамата. Изглежда-

ха малко уплашени, поне на пръв поглед. За щастие, не
са ранени. Когато на въпроса им за евентуални пробле-
ми в коридора, им отговорих, че не сме забелязали нищо
необичайно, те споменаха за някаква важна информация
за теб и говореха за опасни шумове и дадоха съвет по-
нататъшното претърсване по-добре да оставим на робо-
ти. Необичайни шумове или нещо такова ги били прину-
дили да дръпнат лоста за затваряне на входовете на ко-
мандните  помещения.  А  устройствата  за  комуникация
наистина  бяха  извадени  от  строя.  Те  двамата  спешно
трябвало да защитят много важна информация от плане-
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тарния компютър на НЕПТУН, така че не бивало отново
да отварят входовете.

– ОК, нека роботите да продължат претърсване-
то! – каза Прот. – Вие останете в бойна готовност. Ще
видим след тяхното съобщение.
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