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На следващия ден след закуска, Прот и Ава, как-
то и  повечето туристи от тяхната  група,  се  смесиха с
множеството зрители на състезанието на стрелците с лъ-
кове. Там по уговорка трябваше да се срещне с Тар. И
наистина, Прот не трябваше да чака дълго. Докато на-
блюдаваше стрелците с лъкове, до него се спря мъж с
кафеникаво облекло на местен жител, и с гръб към Прот,
обърнат настрана, заговори:

–  Аз  съм  Тар.  Извинете  ме  за  неудобството.
Изложих ви на опасност. Обаче трябва да се запознае-
те със събитията, свързани с удвояването. Досега още
никой не беше убивал само въз основа на съмнение. Са-
мо в непосредствена близост до удвоителя можеше да
се случи нещо такова. Поне предполагаме, че е така. А
далеч от него – не. Тук за пръв път забелязах разпро-
странение  на  опасността  в  по-широк  кръг.  Мишело-
вите със сигурност не са могли да узнаят задачите на
Хенкс.

Мъжът стрелна с поглед Прот, за да види, дали
следи неговото обяснение, и продължи:

– Предавам съобщение. Вашите другари вървят
към територията на опийците. Според изявленията на
местните  жители,  Гени  е  очаровала  владетеля  на
опийците до болезнена зависимост, така че е решил да
я получи, дори с цената на съюз с Великия духовник. За-
това ще подведат земляните да минат през терито-
рията  на  опийците.  Обаче  все  още  можете  да  пре-
дупредите своите другари.

– При всички положения трябва да ги предупре-
дя  –  потвърди  Прот, а  с  поглед,  също  така  вперен  в
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близките състезатели, Тар продължи:
– Осигурих ви водачи. Утре сутринта можете

да се присъедините към малък търговски керван.
Бих искал да ви предупредя за още нещо: както

вероятно вече сами узнахте,  мишеловите се престру-
ват, че признават ценностите на времевиците. Между
другото, позовават се на възможността за удвояване
само по собствено желание, защото, както казват, в
противен случай удвоителят отхвърля удвояването. Не
споменават първоначалния защитен код, който ограни-
чава тяхната злоупотреба, и правилата, поставени не
от тях, и не защото сами желаят това.

Видяхте кабинките с форма на раковина, къде-
то чрез отъждествяване с двойника заживяваш него-
вия живот и следиш всички негови възприятия чрез се-
тивно съпреживяване.

Възпрепятстването на достъпа  до  удвоителя
мишеловите обосновават и със злоупотребата с удвоя-
ването. На отделните хора поставят на разположение
избор на преживявания от различни животи, при което
мишеловите нямат милост към своите двойници. Кол-
кото по-тежка е  борбата  на  двойника за  оцеляване,
толкова по-силна е неговата воля за живот, по-голяма
възбуда се предава в съпреживяването. Обичат да из-
пращат двойниците си на жестоки изпитания и при
това да си играят на риск без риск. Това беше използва-
но от мишеловите при създаване на затруднения в ра-
йона около удвоителя. Всеки времевик може сам да ре-
шава  за  степента  на  риска,  на  който  изпраща  своя
двойник. А рискът на тукашните полигони нараства по
посока на единадесет точки в подножието на Плани-
ните на божия  гняв.  В  една от тях  са  инсталирали
удвоителя. Така на мишеловите, с убийства чрез свои-
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те банди и двойници, се удаде да затворят всички пъ-
тища до удвоителя. Оправданието им, което винаги е
еднакво, е, че полигоните били предназначени за опити
с  двойниците  и  че  всеки  бил  предупреден  да  не  ходи
там.  Последното  е  истина,  въпреки  че  тези  преду-
преждения  се  разпространяват  само  устно,  защото
мишеловите  не  признават  публично,  че  притежават
удвоител.

– ОК, кога ще отпътува керванът? – със спокоен
глас попита Прот. – Известен ми е рискът на тази рабо-
та.

– Утре сутринта на разсъмване.
След  това  Тар  се  отдалечи,  разходи  се  между

състезателите, и внезапно изчезна.
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