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Прот  се  замисли  над  по-нататъшните  мерки.
Съобщението за тяхната нова задача ще бъде доста голя-
ма изненада за екипажа, ако не и истински шок. Дори
може да избухне бунт при неправилно изложение. Еки-
пажът по-трудно ще разбере решението на командването
именно тях да изпрати да откриват тайната за изчезване-
то на космическите кораби, а екипажите с несравнимо
по-подготвени хора – да изпрати едва след тях. И докато
размишляваше за това решение и за тяхното незабавно
спускане във времевия тунел, той си представи екипажа
си по-скоро като жертвани фигури върху дъска за шах.

Иначе, не бяха без възможност за оцеляване. С
малко повече късмет и предпазливост може би ще избег-
нат  най-лошото.  Поне  съдейки  по  казаното  от  онези
двамата от НЕПТУН.

Прот погледна към космоса през големия прозо-
рец.  Поемане  на  риск  и  изпращане  на  свои  хора  на
смърт, как са правели това в миналото? Как са постъпва-
ли командирите? Да, как? Мислите му все повече се пре-
селваха в миналото на човечеството.

Погледна планетарния компютър с цялото позна-
ние на човешката цивилизация, съхранено в него. Може
би ще може да му помогне. Трябва да има нещо по тази
тема.

–  П.К.  –  извика го  той,  –  как  командирите  са
убеждавали своите войници да влязат в опасни боеве,
т.е.,  да  употребя  познат  израз,  да  станат  «пушечно
месо»? Вероятно не са им казвали това директно?

– Не, обикновено наистина не са – с приятен за
тези компютри характерен глас отвърна П.К., – повечето
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използвали екзалтирани речи. Вместо «пушечно месо»
избирали доста по-подходящи думи. Например «неудър-
жими».

– «Неудържими»? – Прот се замисли.
–  Да,  «неудържими»  –  повтори  П.К.  –  Преди

нахлувания, нападения или атаки командирите убежда-
вали  войниците  си,  като  започвали  от  тяхната  сила  и
храброст  и  стигали  чак  до  тяхната  неудържимост.  А
след това само ги насочвали.

– Аха, да... – лицето на Прот се разведри. – НЕУ-
ДЪРЖИМИ... като се облегна на тази дума, наистина по-
лесно ще обоснова убеждението. Добре, П.К., хубаво го
каза. Електронният ти мозък наистина не е лукова глава,
дори когато става дума за психологически въпроси. Ще
преименуваме  космическия  си  кораб.  Отсега  ще  бъде
НЕУДЪРЖИМИЯТ.
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