
Четирийсет и осма глава

Винко Станс, жупанът и Блавор решиха да 
договорят условията за размяна на житното питие срещу 
стоки на Блавор. Винко Станс ме помоли да записвам 
всичко, което договарят, за да може след това всеки да 
обмисли по-добре своите условия и условията на другия. 
Блавор ни покани да се качим в летящия кораб, който се 
оказа негов и там да обсъждаме размяната на житно питие 
срещу стоки.

Блавор отвори своята светеща плоча и от списък с 
нареждания избра някакво нареждане, което след 
докосване ни пренесе на летящия кораб, в една много 
обширна стая с голяма кръгла маса по средата.

Разположихме се около кръглата маса и аз започнах 
да записвам всичко, което казваха другите.

Блавор каза: „Готов съм да ви предложа много 
изгодна цена, ако ми осигурявате достатъчно количество 
от житното питие всяка година, в продължение на сто 
години.“

Винко Станс каза: „Сто години не е ли много дълго 
време? Няма ли през това време да се променят много 
неща?“

Блавор каза: „Нещата може да се променят, но аз ви 
предлагам да купувам изгодно житното питие. Ако имаш 
пред вид, че ще настъпят големи промени, които могат да 
попречат на търговията ни, аз съм готов да обсъдим 
възможност за временно или окончателно прекратяване на 
договора.“

Винко Станс каза: „Да, имам пред вид такива 
промени, които не зависят от нас. Това може да са 
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природни бедствия, може и да са войни.“
Блавор каза: „Вие хората все за войни говорите. Но 

щом споменаваш, може да се споразумеем, че ако война ни 
попречи на търговията или на производството на житното 
питие или на стоките, които ще ви давам срещу житното 
питие, то да можем временно да прекратим договора. 
Същото може да важи и за природните бедствия.“

Винко Станс каза: „Зависи какво имаш пред вид под 
природни бедствия. Тъй като житното питие се прави от 
жито, а то е донесено от Земята и не се знае как ще вирее 
на Алтре Мунс, затова трябва да изчакаме поне до 
следващата жътва.“

Блавор каза: „Аз ви предлагам сега изгодната цена, 
ако изчакаме една година, то предложението ми няма да 
бъде същото. Дотогава някой друг може да ми предложи 
по-добро житно питие.“

Винко Станс каза: „Ти ако търсиш добро житно 
питие от нас можеш да го получиш, ако го имаме готово. 
Но ако нямаме, защо тогава да преговаряме за цената?“

Блавор каза: „Предложих ви добра цена сега, 
защото ми хареса това житно питие, което опитах. Ако 
нямате достатъчно количество, наистина защо да 
преговаряме?“

Винко Станс каза: „Не стана дума за достатъчно 
количество веднага. Това, че ни предложи добра цена, е 
твое решение. Ние се съгласихме да преговаряме, защото 
имаме желание да търгуваме изгодно с теб. Ако искаш, 
можем да се договорим догодина да ни предложиш 
изгодна цена, ако имаме достатъчно количество от 
житното питие.“

Блавор каза: „Предложението ми важи за сега, а не 
за догодина, ако ще ми давате от житното си питие 
догодина, то ще преговаряме догодина. Може и да ви 
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предложа изгодна цена, но тя ще бъде друга.“
Винко Станс каза: „Нали искаше да сключим 

договор за сто години? Как ще стане това, ако от начало се 
двоумиш?“

Блавор каза: „Вие не ми казахте, че нямате 
достатъчно количество от житното питие. Мислех, че може 
да ми дадете веднага достатъчно количество.“

Винко Станс каза: „Хората на жупана дойдоха 
преди две седмици от Земята. Те нямаха големи талиги, 
натоварени с жито, а само най-необходимите неща. През 
вратата на рая не може да се пренесат много неща 
наведнъж.“

Тогава жупанът каза: „Нашето жито в стария ни 
свят е вече узряло и готово за жътва. Ако никой не го е 
ожънал можем да го ожънем с вашите сечива.“

Блавор каза: „Ето, че можем да преговаряме“.
Винко Станс каза: „Добре, ще изпратя от нашите 

жътварски талиги с един летящ кораб на Земята. С тях ще 
ожънем полята на хората, които дойдоха с жупана и ще 
докараме житото на Алтре Мунс. В зависимост от 
количеството му, ще можем да направим допълнителен 
договор.“

Блавор каза: „Че жупанът и хората му не знаят ли 
колко жито имат? И от колко жито колко житно питие се 
прави? Нека кажат, ще направим сметка още сега.“

Жупанът каза: „Ние знаем колко жито може да 
получим, но не знаем, дали някой не го е ожънал вече и не 
си го е прибрал за себе си, защото нас ни няма. А може 
някой и да го е опожарил.“

Винко Станс каза: „Това можем да разберем 
веднага. Ще изпратим наши хора заедно с няколко човека 
на жупана, за да проверят, дали житото е непокътнато.“

Блавор каза: „Съгласен съм, ако не се бавят много. 
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Ако не се върнат, докато разтоварим кораба, няма да ви 
предложа изгодната си цена.“

Жупанът каза: „Аз ще определя кои от моите хора 
ще отидат.“

Винко Станс каза: „Аз смятам, че Инко Нитс и 
Монти Кол, заедно с няколко от техните хора, ще са най-
подходящи, защото не знаем на какво можем да се 
натъкнем на Земята. Ще изпратим тях и хората на жупана с 
един от малките си летящи кораби, които могат да 
преминават през вратата на рая.“

Блавор каза: „А вратата на рая на Земята оставихте 
ли я?“

Винко Станс каза: „Оставихме я, защото не знаехме, 
дали хората на жупана няма да поискат да се върнат. 
Можем да си я приберем когато пожелаем.“

Блавор каза: „Трябва да проверите веднага, дали 
вратата на рая на Земята е на мястото си, защото някой от 
нашите търговци може да я е забелязал.“

Винко Станс докосна светещата си плоча и след 
малко каза: „Да, вратата на рая на Земята е на мястото си.“

Блавор каза: „Тогава пращай хората колкото се 
може по-бързо. Все още има възможност да сключим 
изгоден договор.“

Винко Станс погледна жупана и той кимна. 
Жупанът ми каза:

- Гвардияне (игумене), кажи по светещата плоча на 
двама от най-добрите си ученици да заведат хората до 
полята ни.

От моята светеща плоча открих светещата плоча на 
един от най-добрите си ученици и разговарях с него. Той 
веднага се обади на един друг и двамата разговаряха с мен, 
а после и с Винко Станс. Винко Станс откри светещите 
плочи на Инко Нитс и Монти Кол и разговаря с тях. Те с 
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готовност се съгласиха да отидат в нашия стар свят, 
наричан от тях „Земята“, с малък летящ кораб, който 
преминава през вратата на рая.

Инко Нитс, Монти Кол, моите двама ученика и 
двама войника от войската на Алтре Мунс, се качиха на 
един малък летящ кораб в Ранкодом, а ние ги 
наблюдавахме на една светеща плоча върху стената на 
стаята, в която се намирахме. Инко Нитс и Монти Кол 
управляваха малкия летящ кораб. Той се издигна и ние 
виждахме как се понася над Ранкодом и се отправя към 
планината, където се намираше вратата на рая. След малко 
летящият кораб наближи вратата на рая и се насочи право 
към нея. Изведнъж кръгът на вратата на рая заблестя и 
малкият летящ кораб с Инко Нитс и останалите изчезна в 
нея.
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