
Трийсет и четвърта глава

След почивката, която направихме по пладне, 
мъжете започнаха да се връщат в голямата стая, където ни 
показваха сечивата, с които щяхме да си служим при 
строежа на новото ни село.

Мъжът, който показваше сечивата все още не беше 
дошъл, но Винко Станс вече беше в стаята и разговаряше с 
жупана и старейшините за някои подробности, свързани с 
работата на строежа.

В един момент в стаята влязоха двама непознати 
мъже, които веднага ми направиха впечатление с това 
колко си приличат един на друг. Те бяха облечени еднакво 
и по-различно от всички останали жители на Ранкодом. 
Освен това носеха на поясите си странни сечива, които не 
приличаха на нито едно от подредените пред нас.

Двамата мъже се приближиха до Винко Станс и 
заговориха на непознат език, който ми заприлича на 
говорене на сън. Този език не беше на жителите на 
Ранкодом, но Винко Станс свободно започна да разговаря 
с двамата непознати на техния език.

След като поговори известно време с двамата 
непознати, Винко Станс се обърна към мен и ме помоли да 
го придружа извън стаята, за да чуя от двамата непознати 
неща, които ще бъдат занимателни за мен.

Съгласих се и излязох от стаята заедно с Винко 
Станс и двамата непознати със странно облекло.

Винко Станс ни отведе в една празна стая, в която 
имаше само една светеща плоча на стената и няколко 
стола. Седнахме на тях и единият от непознатите заговори. 
Винко Станс ми предаде думите му:
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- Аз съм Инко Нитс и служа във войската на Алтре 
Мунс, а това е брат ми Монти Кол и той служи във 
войската на Алтре Мунс.

- Какво е Алтре Мунс? - попитах аз.
- Алтре Мунс означава „друг свят“ - обясни ми 

Винко Станс. - Това е този свят, така са го нарекли 
предците ни, когато се заселили тук.

После Инко Нитс продължи:
- Управата на Алтре Мунс ни възложи да пазим 

вашите хора. Има сведения, че страшните същества от 
двете сини кълба са разбрали за пристигането ви и може да 
решат да отнемат от силите ви.

- Да отнемат от силите ни? - учудих се аз.
- По този начин те се хранят – обясни Винко Станс. 

- Бях ти споменал това.
Инко Нитс добави:
- Тези същества искат все повече човешки сили, а 

вашите са непокътнати. Идвате от свят, в който никой не е 
променял телата ви и сте запазили всичките си човешки 
сили. Затова ще е необходимо да говорим с жупана и 
старейшините, но те не са учени като теб и ти трябва да ги 
подготвиш за този разговор.

- И какво мога да им кажа аз? – попитах.
- Ще им кажеш, че имаме достатъчно способности 

да ви защитаваме от страшните същества – отвърна ми 
Инко Нитс.

- Вие двамата? - попитах отново.
- Не, с нас ще има много войници на Алтре Мунс – 

обясни ми Инко Нитс. Всички те ще изпълняват нашите 
нареждания. Тези войници са най-опитните в нашия свят. 
Те многократно са влизали в битки със страшните 
същества, знаят слабите им места и могат да се преборват с 
тях. Трябва да обясниш на жупана, че войниците ще пазят 
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и работниците на строежа на новото ви село, така че няма 
никаква опасност някой да остане без защита.

След това Инко Нитс стана и отиде до светещата 
плоча на стената. С няколко докосвания той ни показа 
жива картина, на която видяхме група страшни същества и 
хора. Страшните същества се бяха събрали на някакъв 
площад в голям град със страшни сгради високи до небето. 
Те разговаряха помежду си на езика, който чух за пръв път 
от Инко Нитс. Когато изразих изненадата си от това, Инко 
Нитс ми обясни, че на Алтре Мунс много от хората след 
няколко века господство на страшните същества са 
възприели езика им и вече не знаят езика, който все още се 
говори в Ранкодом.

Страшните същества от живата картина си говореха 
нещо, което Винко Станс ми предаде така:

- Хората, дошли през вратата на рая имат много 
жива сила. Трябва да я опитаме. Тяхната сила ще ни даде 
свежи сили и на нас. Тях ги пазят добре, ще се затрудним. 
Ще успеем да измамим Инко Нитс. Той не е много умен. 
Брат му е умен. Той е с него. Няма човек, който по-добре 
да ни познава и да чете мислите ни. Ще трябва първо да се 
отървем от Монти Кол. Той е най-голямата пречка. Ще се 
опитам да говоря с управата на Алтре Мунс. Там имам 
много свои хора. Ще му измислят някоя друга задача.

Аз бях изненадан от думите на страшните същества 
и още повече, че бяха се оставили да направят жива 
картина от разговора им. Попитах Инко Нитс как са успели 
и той ми обясни, че сред хората, които работят за 
страшните същества, има съгледвачи от Алтре Мунс, 
които се движат свободно из градовете на двете сини 
кълба. Те са успели да се приближат достатъчно до тази 
група велможи на страшните същества и да направят 
живата картина.
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Винко Станс ми каза, че страшните същества 
изобщо не се плашат от хората, които живеят на двете 
сини кълба, и те вървят свободно около тях. Затова няма 
никакви пречки да се прави жива картина с малка светеща 
плоча, която служи преди всичко хората да разговарят 
помежду си. Тук, в Ранкодом, всички жители имаха такива 
малки светещи плочи и често ги виждах да вървят по 
улиците и да говорят. Отначало много се чудех защо 
хората си говорят сами и си мислех, че тук не се смята за 
лудост да си говориш сам. Скоро обаче разбрах каква е 
причината и когато разказах на жупана, той много се смя.

И така, Инко Нитс продължи да ми обяснява за това 
как страшните същества смятат да отвличат от нашите 
хора. Страшните същества имат способности да се 
появяват от нищото, изведнъж, сякаш са паднали от 
небето. Това тяхно умение хората от Ранкодом бяха 
овладели, затова можеха да предвиждат появата на 
страшни същества и да ги връщат обратно там, откъдето са 
дошли. Инко Нитс ми показа на светещата плоча една 
картина на Ранкодом, гледан от небето. Виждаха се 
покривите на къщите, улиците, площадите, полята около 
Ранкодом, останките от сградите на великаните и мястото 
на новото ни село.

- Сега гледай. На тази картина няма нищо особено. 
Но ако някой ще се появи от нищото, на светещата плоча 
се появяват червени мигащи кръгчета. Ето, сега очаквам 
нашите войници. Те ще се появят на площада в центъра на 
Ранкодом съвсем скоро. Тогава на тази картина трябва да 
се появят множество мигащи червени кръгчета. Ето, 
появяват се. В този момент аз имам време да ги препратя 
на друго място. Виж това прозорче отстрани на картината. 
Тук мога да избера коя от червените точки да препратя и 
къде. Тук се виждат числа, които означават мястото, 
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откъдето идват червените кръгчета, а тук мога да избера 
друго място, където да ги препратя. Сега за тези две 
червени кръгчета избирам да ги препратя в тази стая. 
Готово. След миг ще бъдат тук.

И наистина. В стаята от нищото се появиха двама 
войници, които имаха дрехи, подобни на тези на Инко 
Нитс и Монти Кол. Те бяха много изненадани и посегнаха 
към странните сечива, окачени на поясите им. Тогава 
разбрах, че това са оръжия.

Инко Нитс вдигна дясната си ръка и каза нещо 
много бързо на чудноватия си език.

Двамата войници се успокоиха и оставиха оръжията 
си да висят на поясите им.

- Светещата плоча сама може да следи и да открива 
тези червени кръгчета – продължи да обяснява Инко Нитс. 
- Ако разбере, че идват същества от двете сини кълба и 
нямат позволение от управата на Алтре Мунс, то 
светещата плоча връща съществата там, откъдето идват. 
Страшните същества знаят това и сигурно ще се опитат да 
ни измамят, като дойдат по друг начин или от друго място. 
Но светещата плоча може да открива страшните същества, 
и щом някое от тях се опита да се появи тук, ще бъде 
изпратено в своя свят.
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