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НЕУДЪРЖИМИЯТ  навлезе  в  свят  на  хиляди
слънца, заобиколени от безброй планети, луни и сатели-
ти.

– Вече направихте ли анализ на степента им на
развитие  и  технологията  на  общуване помежду им?  –
Прот продължи разговора със Само край телекомуника-
ционния приемник.

– Да – потвърди той, – имат достатъчно предава-
ния  за  междупланетни  пътници,  така  че  получихме
доста интересни неща из техния живот. Вероятно за нас
няма  да  бъде  трудно  да  се  приспособим,  въпреки  че
между нас има различия, с които си струва да се съобра-
зяваме. Разговарят помежду си с леко римувана реч, а
пък в моменти, когато са развълнувани – в стихове. По-
вече ме смущава някаква по-трудно разбираема работа –
Само се почеса по главата. – Съвсем сигурно се различа-
ват от нас. Повечето от тези неща биха могли да се нау-
чат, включително и правилата за поведение и общуване,
по-трудно ще бъде с римуваната им реч. Обаче... – ръце-
те на Само безсилно се разпериха в знак, че е налице
нещо неразбираемо.

–  Може би  вече  си  могъл  да  забележиш поне
нещо загатнато, някакъв намек – насърчи го Прот.

Само, след няколко мига мълчаливо размишле-
ние, продължи:

–  Събрахме  записи  от  прихванати  междупла-
нетни програми, класифицирахме ги по отделни темати-
ки и отбелязахме неяснотите. Може би ти ще можеш да
разбереш нещо повече. Аз самият добих впечатление за
някакво важно събитие. Нещо виси във въздуха.
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– В една толкова развита цивилизация това може
да се очаква – нетърпеливо го прекъсна Прот.

– Знаеш ли, Прот, не бих искал прекалено рано
да правя големи изводи. Между тях има някакво напре-
жение, някакъв спор. Не го разбрах това. Искам да кажа
– Само отново спря в търсене на подходящата дума, –
това  е  чужда  цивилизация  със  своя  начин  на  живот.
Много  неща  при  тях  не  могат  веднага  да  ни  станат
разбираеми, обаче от тяхното отношение към удвояване-
то  и  преди  всичко  от  привързаността  им  към  разни
размишления можем да усетим опасната заплаха за ця-
лата  им цивилизация.  Значението на  тази опасност не
можах  да  установя,  както  също  и  кой  изобщо  я  пре-
дизвиква и как. Не разбирам в какво би могло да бъде
опасно удвояването, много вероятно е с тази дума да на-
ричат клонирането. Може би нещо повече знае Ян или
някой друг специалист.

Прот реши да не губи време. Веднага потърси
Ян и го запозна с възникналата дилема.

– Да, ние, земляните, познаваме технологията на
клонирането – Ян започна да дефинира началните поня-
тия, свързани с поставената тема. – С психоформиране
можем да гарантираме такова удвояване на даден инди-
вид, че дори родна майка не би различила детето си от
неговия  клонинг, разбира  се,  ако между  тях  няма  съ-
ществена разлика във възрастта. При клониране на бебе-
та или деца на няколко години такава прилика все още
може да се постигне, по-късно, разбира се, все по-малко.
На Земята законово са уредени правото на клониране и
правото на клонингите. Според нашите представи тези
хора са равноправни. По отношение на клонирането ня-
маме никакви затруднения. Освен...
– Освен? – Прот повтори с нетърпение незавършеното
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изречение.
Ян,  малко изненадан,  се  стресна  от  сериозния

глас на Прот:
– Според нас, учените от областта на клониране-

то, интересът към нашата област недопустимо спадна и
все още спада.

– А, това ли! – Прот очакваше друго обяснение.
– Е, добре, след като кацнем на някоя от техните плане-
ти, по-подробно ще се запознаем с цялата работа.
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