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– Какво ще правим? – попита малкият Рац. – На
мен много ми харесва в това старовремско градче.  Да
останем още малко, поне някоя седмица!

– Трябва да се върнем колкото се може по-скоро!
– изстена гневно Шена, на когото привикването на Ти-
лън към тази среда вече малко му ходеше по нервите. –
Държим се направо несериозно. Животът ни виси на ко-
съм, а ние все още весело се забавляваме!

Сега  се  ядоса  Тилън.  Още  от  преди  известно
време беше забелязал недоволството на Шена при всеки
негов весел смях.

– Не можехме да продължим. Стечението на об-
стоятелствата просто ни вплете в себе си!

Спорът, който можеше да се усети във въздуха,
може би щеше да се отприщи в погрешна посока, така
че малкият Рац се намеси с въпроса: а всъщност какво
изобщо да направят? Последва няколко мига мълчание.
Шена измърмори недоволно още нещо, а след това се
успокои и продължи:

– Трябва да  отидем до града Слънчев залез,  в
който има междупланетно летище. Според обясненията
на времевиците, техните междупланетни летателни апа-
рати спускат групи туристи на места по собствен избор.
Следователно, където и да било. А полигонът за излита-
не е само един. Вероятността за кацане на междуплане-
тен летателен апарат в непосредствена близост до нас е
пренебрежимо малка, при това, тези летателни апарати
отлитат  веднага  след  кацането,  за  да  не  обезпокоят
евентуално местните жители. Иначе бихме могли да се
върнем с тях.
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–  Полигонът  за  излитане  не  е  толкова  далеч.
Обаче  пътят е  много опасен  –  малкият Рац продължи
размислите на Шена. – Чух за някакви войни и, на всич-
ко отгоре, опийците държат в ръцете си част от тази те-
ритория. И ако не за нас, то поне за Гени би могло да бъ-
де много опасно, защото онзи техен владетел, поне по
мое мнение, мисли дяволски сериозно, що се отнася до
Гени, че ще бъде негова.

Тилън  погледна  Гени.  Въпреки  всичко,  тя  все
още не искаше да го забележи.

– При всички положения, трябва бързо да дейст-
ваме – каза той. – Съгласен съм с Рац. Утре рано сутрин-
та да се присъединим към кервана на търговците, за да
се доберем поне до град Олин, още преди владетелят на
опийците да е предприел каквито и да било действия.
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