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Прот нетърпеливо ту  сядаше,  ту  ставаше пред
холодисплея, на който всеки момент щеше да се покаже
холограма от командването на 122 космически флот. Ве-
роятно  вече  са  проучили  неговото  съобщение  и  той
изобщо не се и съмняваше в способността им да вземат
решение. Въпросът беше само какви нареждания ще му
дадат след всичко това. По всяка вероятност, през време-
вия тунел, през който пристигна НЕПТУН, ще хвърлят
най-мощните космически кораби, несравнимо по-добре
оборудвани  от  техния.  Холодисплеят  се  изпълни  със
светлина  от  холограмата,  на  която  се  виждаха  най-
висшите представители на командването, седнали около
една маса.

След кратък любезен поздрав, заговори команди-
рът на 122 космически флот, генерал Остерман.

–  Прот, най-напред трябва да  ви поздравим за
откритието. От неспециализираните пионерски екипажи
не  очаквахме  предприемане  на  толкова  бързи  и  пра-
вилни  мерки.  Да,  добре  свършихте  работата  си.  Сега
трябва да вземем незабавни мерки.

– Разбира се – съгласи се Прот.
–  Проучихме  вашето  съобщение.  Трябва  да

открием  причините  за  изчезването  на  нашите  косми-
чески кораби.

– И аз мисля същото.
– ОК. Този път решаващи ще бъдат секундите.
Прот,  въпреки  сериозното  положение,  се

усмихна при генералското преувеличаване на значение-
то на секундите. Обаче тази усмивка явно не се понрави
на генерал Остерман. Продължи да го гледа сериозно:
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– Както казах: решаващи ще бъдат секундите.
Прот почувства неудобство от острия тон. Какво,

всъщност, иска да каже?
– Не ни остана нищо друго – отново поде гене-

ралът,  обаче  този  път  с  малко  по-тържествен  тон,  –
освен  да  изпратим вашия кораб  напред,  а  останалите,
колкото се може по-бързо след вас.

– Обаче – спонтанно каза Прот, – това изобщо
няма смисъл.

– Как така няма смисъл?
– Ние сме екипаж на обикновен пионерски кораб

и това е, както всички знаем...
– Вие сте пионерска част от доброволци – кратко

отсече генералът.
– Да, така е, обаче... – на Прот все още не му се

удаваше да го каже... Космическите кораби със специал-
ни бойни части и най-съвременно оборудване бяха не-
сравнимо по-подготвени за  такива задачи.  Колебаейки
се,  гледаше  сериозно  надменните  лица  около  масата,
още  няколко  пъти  мълчаливо  поклати  глава  и  бързо
изрече: – Нашият екипаж, това,  всъщност, са по-скоро
туристи. Който е искал да пътува из космоса, се е вклю-
чил в тези части. Поради малкия риск, през последните
десетилетия в тях се е записал всеки, на който му се е
приискала развлекателна екскурзия в космоса. И такива
хора имам сега на кораба.

– Във вашия екипаж има мъже, много подходя-
щи за такива задачи, мога да ви гарантирам това.

– И кои са те?
Генерал  Остерман  за  миг  замълча.  След  това

отвори уста, вероятно искаше да посочи тези имена, а
след това пак спря и бавно завъртя отрицателно глава:

– Поименно не мога да ви ги изброя поради за-
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конови пречки. Психоаналитични тестове на личния съ-
став на неспециализираните пионерски части са забра-
нени, макар че ние в командването винаги сме се застъп-
вали  за  задължително  извършване  на  такива  тестове.
Обаче – генералът отново извиси глас, – аз, както и оста-
налите генерали, съм на мнение, че това не е от същест-
вено  значение,  ако  само  командирът  на  космическия
кораб е достатъчно способен.

– Но аз не мога за толкова кратко време да уста-
новя техните способности!

– Ще имате достатъчно време – гласът на гене-
рала ставаше все по-покровителски, – и още нещо: не
желая да ви лаская по отношение на вашата характери-
стика, имам я пред себе си, но трудно бихме могли да
намерим по-подходящ човек за тази задача.

При тези думи Прот неволно се изправи малко
повече, въпреки вътрешното предупреждение, че може
би са го избрали за жертвено агне.

– За силния натиск върху нашата отбранителна
система заради изчезването на космическите кораби, ве-
роятно не е необходимо да ви говоря. Трябва да преуста-
новим това. Никой няма право да избягва задълженията
си в толкова важен момент!

– Ама аз не ги избягвам. Не изразявам несъгла-
сие без причина, а защото напълно осъзнавам важността
на задачата. Не бих отправял забележки при добре под-
готвен  екипаж;  обаче  с  моите  туристически  войници
няма да бъде лесно.
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