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След уморителното пътуване с кервана на тър-
говците, в град Олин Прот узна от местните жители за
пристигането на другари му преди него. Въпреки че по
време на трудното преодоляване на пътя вече малко се
съмняваше,  най-накрая  ги  настигна  и  намери  в  една
голяма сграда, предназначена за авторитетни гости.
Гени го забеляза първа:

– Вижте, Прот е тук! – възкликна тя като махаше
за поздрав. Радостно си стиснаха ръце, само Шена не
можа да се въздържи:

– Е, Прот, май се забъркахме в някаква странна
каша, а?

Тяхната непредвидена среща беше само още ед-
на подробност от поредицата случайни събития. Прека-
лено много за нрава на Шена.

– Да – отговори Прот. – Трябва да си поговорим
за някои неща. Трябва да ви дам някои пояснения.

– Що се отнася до превозните средства на тази
планета – намеси се Шена, – от тази планета няма да се
върнем преди да минат не по-малко от няколко месеца,
ако изобщо успеем да се върнем. Толкова бързо се озо-
вахме в нещо като средновековие. Мишеловите ни пра-
тиха в девета глуха, още преди да се усъмним в нещо та-
кова.

Прот се усмихна на мислите на Шена и завъртя
отрицателно глава:

– Не в това е проблемът, Шена. Съвсем ОК е, че
сме тук сега. Разбира се, друг е въпросът за нашите по-
нататъшни възможности.

Прот изложи причините за своето пристигане и
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всичко, което му беше казал Зей за опасностите от въ-
веждането на новата технология на удвояванията.

– Значи, сега сме съюзници на Зей, на неговите
приятели,  времевици с  утвърдените досегашни ценно-
сти на тяхната цивилизация, а също и на междупланет-
ната  служба  за  сигурност  на  времевиците  –  завърши
своето обяснение Прот. – Както вече ви обясних, ще се
опитаме да се доберем до удвоителя.

Как ще осъществя това, все още не знам. Най-
напред трябва да получа всички данни за това какво се
случва в момента в околностите на удвоителя и за ту-
кашните условия. Раненият времевик ми даде имената
на местни жители за помощ и получаване на сведения за
условията по пътя до него. Значи, нека почакаме за тези
съобщения.
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