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След разказа на Прот за композицията от скулп-
тури върху паното на еволюционното развитие, послед-
ното  технологично  постижение  на  времевиците  скоро
стана централна тема на разговори.

–  Трябва  да  предупредя  –  беше  казал  накрая
Прот, – че в общата информационна система на време-
виците няма нищо спорно за тяхното така често споме-
навано технологично постижение.

– Противно на това обаче, в разговорите просле-
дих коментари за поява на злоупотреби и доста голямата
ангажираност на някои времевици при обсъждането на
това «последно откритие», както казват на този уред –
със своите констатации към него се присъедини и Рац. –
Ние двамата с Гени слушахме времевици да говорят, че
този уред е на планетата Опи, обаче нямало още дълго
да бъде там, така че някои времевици наистина много
бързат да отидат на планетата Опи.

– Да – намеси се Гени, – някакъв времевик, неда-
леч от  мен,  на  въпроса  за  евентуалното  пренасяне  на
уреда, отговори, че засега все още е там.

Тилън се обърна към Шена:
– Дали да прескочим до планетата Опи? За един

ден ще се върнем. – Никой не се възпротиви. – Тази пла-
нета не е в зона, която е несигурна за нас, а имат също
така и добре организиран междупланетен транспорт, а
иначе  тази  планета  е  доста  близо.  Можем  да  отидем,
само да се посъветваме и с Прот.

По ръчния предавател се обадиха на Прот. Обаче
вместо  незабавно  установяване  на  комуникационна
връзка, след многоминутно безуспешно търсене получи-
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ха съобщение за недостъпност на техния командир.
Малко  се  притесниха  заради  изключването  на

технически уреди, така че след кратко съвещание Шена
изпрати спешно повикване до кораба майка. Веднага по-
лучи обяснение, че Прот се е срещнал с Ава и е отишъл
с  нея  до  Езерото на  еротичните  мечти,  което  от  една
страна ги успокои, обаче от друга ги постави в положе-
ние да решават сами. Прот, значи, щеше да бъде недо-
стъпен за вземане на съвет от него.

Шена потърси връзка с Езерото на еротичните
мечти. Все пак, трябваше да провери каква е цялата тази
работа. Получи необичаен отговор на молбата за връзка
с  Прот. Там  нямало  никакви  комуникационни  връзки,
обясниха му, всички би трябвало да знаят това. На въ-
проса защо няма такива, срещна учудване и след миг ня-
кой от другата страна на връзката го посъветва да си на-
мери нещо по-интересно за забавление или да се обърне
към локалния психотерапевт по сексуалните въпроси, за
да му обясни защо влюбените желаят да имат спокойст-
вие при интимните срещи.

– Аа, така ли? – провлачи Шена при необичайно-
то обяснение. – За това, значи, ставало дума.

Следващия път щеше да бъде по-предпазлив при
решителни искания. Че имат някакъв вид «паркове» за
спокойно усамотяване, беше по своему разбираемо. Кът-
че за усамотяване при определени случаи наистина е не-
обходимо. Обаче този път не можеха да избегнат бързото
вземане на решение. Нищо друго не им оставаше, освен
да действат, без да се посъветват предварително с Прот.

– Какво ще кажеш? – Шена попита Тилън.
– Отиваме. Ще оставим съобщение на Прот за

нашите основания да направим екскурзия до планетата
Опи,  така  че  при  евентуални усложнения  да  може да
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вземе мерки.
– ОК! – съгласи се Шена. – При всички положе-

ния  предпочитам  да  вземем  решение  самостоятелно,
отколкото да изпуснем удобния случай.
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